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Voorwoord

Basisschool Cosmicus, Brengt je de wereld thuis!

Voor u ligt de schoolgids van Basisschool Cosmicus voor het schooljaar 2018-2019. 
Middels deze gids willen wij u op de hoogte stellen van de organisatie van ons onderwijs. 
De schoolgids wordt jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, aan de verzorgers uitge-
reikt. In de schoolgids is ook het vakantierooster opgenomen en staan de margedagen 
vermeld, waarop de leerlingen vrij zijn.
Tijdens een schooljaar kunnen er echter veel zaken veranderen. Om goed op de hoogte te 
zijn van alle ontwikkelingen en veranderingen kunt u regelmatig de website of de Cosmicus 
App van de school bekijken, www.denhaagbscosmicus.nl Tevens is onze school actief op 
Facebook. We raden u aan om onze Facebook pagina te liken zodat u op de hoogte blijft 
van de activiteiten., www.facebook.com/bscosmicus. 

Het is aan te raden om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en 
telefoonnummers erin vermeld staan.

Elke maand kunt u van ons een nieuwsbrief verwachten. In de nieuwsbrief kunt u vinden 
wat wij van plan zijn voor de komende maand. De nieuwsbrief wordt digitaal opgestuurd 
naar de opgegeven emailadressen. Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de Cosmicus App.

Wij wensen alle kinderen en hun ouders een plezierig en leerzaam schooljaar toe! Namens 
het team van Basisschool Cosmicus.

Fatih Özbasi
Directeur Basisschool Cosmicus

http://www.denhaag.bscosmicus.nl/
http://www.facebook.com/bscosmicus
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1 Onze school

1.1 Basisschool Cosmicus
Basisschool Cosmicus is een basisschool in Den Haag en is volop in ontwikkeling. De
school heeft een doorstart gemaakt in het schooljaar 2012-2013. Basisschool Cosmicus is
een initiatief van Stichting Cosmicus (www.cosmicus.nl) en Stichting Lucas Onderwijs
(www.lucasonderwijs.nl).

Basisschool Cosmicus heeft een algemeen bijzonder concept.

De school onderscheidt zich door ‘Wereldburgerschap’ hoog in het vaandel te hebben 
staan en wil de leerlingen opvoeden tot burgers die, waar ook ter wereld, met respect naar 
anderen toe kunnen leren, leven en werken.

Heel de wereld is mijn vaderland. Desiderius Erasmus

1.2 Schoolgrootte
Basisschool Cosmicus is in het schooljaar 2012-2013 gestart met 74 leerlingen in vier groe- 
pen (groepen 1 t/m 4). Dit schooljaar hebben we een start gemaakt met 135 leerlingen. 
Onze school heeft zeven klassen met een gemiddelde grootte van twintig leerlingen. 

1.3 Het bevoegd gezag
Onze school maakt deel uit van Stichting Lucas Onderwijs. Deze stichting wordt bestuurd 
door een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De stichting beheert zo’n 55 
scholen voor basisonderwijs, vier scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs en 
een aantal scholen voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Het bestuur is te bereiken 
via dhr. Henk Wanders (clusterdirecteur), onder het volgende adres:

Bezoekadres: Postadres:
Lucas Onderwijs Lucas Onderwijs
Saffierhorst 105 Postbus 93231
2592 GK Den Haag 2509 AE Den Haag 
T  070 - 300 11 00
F  070 - 300 94 99
E  info@lucasonderwijs.nl I  
I www.lucasonderwijs.nl

mailto:info@lucasonderwijs.nl
http://www.lucasonderwijs.nl/
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1.4 Het gebouw
Momenteel is het schoolgebouw goed onderhouden. We hebben geprobeerd om alle 
ruimtes optimaal mogelijk te gebruiken voor het onderwijs. Alle kleuters en peuters bevin-
den zich op de begane grond. Op de eerste verdieping bevinden zich de groepen 3 t/m 5. 
De groepen 6, 7 en 8 nuttigen het onderwijs op de tweede verdieping. 
Het schoolgebouw bestaat nu uit 13 leslokalen, een technieklokaal, een bibliotheek een 
gymzaal, een ouderkamer en een peuterspeelzaal. Tevens hebben wij een ruime perso-
neelskamer, een werkruimte voor de intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werker 
(SMW) en de logopediste. De directiekamer bevindt zich op de eerste verdieping.  

1.5 Schoolgegevens
Onze algemene gegevens zijn: Tel.: 070 - 402 35 22
Basisschool Cosmicus Den Haag Email: denhaag@bscosmicus.nl
‘s Gravenzandelaan 262, Website: www.denhaagbscosmicus.nl
2512 JT Den Haag Facebook: www.facebook.com/bscosmicus 

Bankrekening: IBAN NL95ABNA0609802445 t.n.v. Basisschool Cosmicus te Den Haag

mailto:denhaag@bscosmicus.nl
http://www.denhaagbscosmicus.nl
http://www.facebook.com/bscosmicus
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2 Waar staat de school voor?

De onderwijsvisie van Cosmicus is het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, dat 
zich richt op de ontwikkeling van hoofd, hart en handen in een pedagogisch leergemeen- 
schap in een professionele organisatie. Daarbij houden wij rekening met verschillen tussen 
leerlingen; iedere leerling is uniek en dient de mogelijkheid te krijgen zijn/haar talenten te 
ontwikkelen.

2.1 Kwalitatief hoogwaardig onderwijs
•	  Cosmicus streeft naar gedegen kennis, vaardigheden en competenties bij haar leerlingen.
•	 Cosmicus heeft aandacht voor de sociale-, emotionele en creatieve ontwikkeling van de 

leerlingen.
•	 Cosmicus draagt bij aan de ontwikkeling van leerlingen tot (zelf)reflecterende en zelfstan-

dige wereldburgers.
•	  Cosmicus stimuleert leerlingen om zowel zelfstandig, als in groepsverband te werken.

2.2 Pedagogische leeromgeving
•	  Bij Cosmicus voelen leerlingen zich geborgen en thuis.
•	  Op school leren leerlingen respect op te brengen voor de leefwijze en opvattingen van 

anderen.
•	  Cosmicus stimuleert leerlingen zich verder te ontwikkelen.
•	  Cosmicus biedt leerlingen structuur aan.

2.3 Professionele, zorgzame en verantwoordelijke organisatie
•	  Leerkrachten van Cosmicus zijn zorgzame en toegewijde professionals die leerlingen per-

soonlijk begeleiden en ondersteunen.
•	  Leerkrachten fungeren met hun aansprekende persoonlijkheden als rolmodel voor leer-

lingen. Zij inspireren leerlingen zowel tot kennisverwerving door de manier waarop zij on-
derwijs geven, als dat zij hen via hun gedrag en attitudes een goed voorbeeld geven van 
hoe een wereldburger zich behoort te gedragen.

•	  Cosmicus biedt leerkrachten een uitdagende leeromgeving en stelt hen faciliteiten ter be-
schikking om zich te professionaliseren.

•	  Cosmicus bevordert de betrokkenheid en participatie van ouders, omdat onderwijs en 
opvoeding op school en in het gezin in elkaars verlengde liggen. De ouders worden door 
de school gezien als partner.

•	  Cosmicus wil beschikbare middelen op een transparante en doelmatige wijze inzetten.
•	  Cosmicus staat midden in de samenleving en staat open voor nieuwe ontwikkelingen.
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2.4 Wereldburgerschap
Wereldburgerschap is een verbinding leggen tussen jezelf en anderen, dichtbij en ver weg. 
Als je klein bent, kun je nog denken dat de wereld bestaat uit de stukjes grond onder je 
voeten en de mensen die je kent. Hoe ouder je wordt, des te ruimer wordt je gezichtsveld: 
de wijde wereld komt daardoor al dan niet merkbaar steeds dichterbij. De wereld wordt 
steeds kleiner als je groter wordt. Wereldburgerschap is beseffen dat je, terwijl je hier leeft, 
toch betrokken bent bij de wereld buiten de landsgrenzen: 

•	 Je bent je ervan bewust dat de wereld niet ophoudt bij jouw directe gezichts-
veld of bij de grenzen van je land.

•	 Je toont respect en empathie voor mensen uit andere delen van de wereld, of 
ze nu hier of daar wonen.

•	 Je reflecteert op je verbondenheid met wat er buiten de landsgrenzen gebeurt 
en op wat dat voor jou en anderen betekent.

•	 Je voorkomt binnensluiten (het opleggen van groepsnormen) en buitensluiten.
•	 Je bent bereid zelf stappen te nemen om samen te werken aan wederzijds res-

pect, duurzaamheid, eerlijke verdeling van rijkdommen, rechtvaardigheid, vrede 
en veiligheid.

Wereldburgerschap op Basisschool Cosmicus 

Werken aan wereldburgerschap is in de eerste plaats kansen zien en die benutten. Als je zo 
naar wereldburgerschap kijkt, komt het werken daaraan op Basisschool Cosmicus voor:

•	 Door de methoden voor wereldoriëntatie die er impliciet of expliciet aandacht 
aan besteden.

•	 Naut, Meander, Brandaan en Take it easy
•	 Door de actualiteit die met de kinderen en via de media de klas in komt.
•	 Nieuwsbegrip XL, Klokhuis, Jeugdjournaal, Kidsweek en het magazine Samsam
•	 Door het gebruik van de methode de Vreedzame School.
•	 Door samen te vieren en samen te rouwen.
•	 Door het aanbod van cultuureducatie; theaters, musea en schoolvoorstellingen.
•	 Door de werkstukken en de spreekbeurten van de leerlingen.
•	 Door wie er in de groep zitten en wie er in de buurt wonen en door de ervarin-

gen en gewoonten die ze meenemen.
•	 Door speciale projecten, inzamel- en sponsoracties.
•	 UNESCO projecten; Ik hou van Holland, kleur bekennen en religies.
•	 Door uitwisseling van kennis en ervaringen met leerlingen in andere landen via 

internet.

http://www.kidsweek.nl/
http://www.samsam.net/leerkrachten/wat-waarom-waarover/
http://www.denhaag.bscosmicus.nl/kenmerken/vreedzame-school/
http://www.unescoscholen.nl/over-unesco-scholen/
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2.5 Wereldburgerschap bij de peuters en kleuters
Peuters en kleuters kijken nog met ongekleurde ogen naar de wereld om hen heen. Je ver-
taalt grote dingen natuurlijk naar hun eigen kleine wereld. En je sluit aan bij hun ervaringen 
en bij wat ze zelf uit de buitenwereld mee de groep in nemen.

•	 Wie ben ik? En wie is de ander?; Uiterlijk, herkomst, familie, gezin, huis, feesten, geloof, 
liedjes, spelletjes, eten, vakantie.
-  De thuistalen van de kinderen in de groep geven de kans liedjes in verschillende talen  

te zingen.
-  Je viert samen verschillende feesten die te maken hebben met het geloof, de cultuur of 

het thuisland van kinderen in de groep.
-  Ze vertellen over thuis, over familie of vakantie en brengen dingen mee die daarmee te 

maken hebben.
-  Je praat met hen over wat ze lekker vinden en wat heel gezond is om te eten.

•	 Hoe maken we het prettig voor elkaar?;  Vaste regels en rituelen. Samen oplossen van 
conflicten. Elkaar helpen en troosten.
- Je leert ze kleine botsingen samen op te lossen.

•	 Samen spelen, samen delen; Ruimte, speelgoed, materialen en aandacht met elkaar delen.
- Je leert ze ruimte, speelgoed, aandacht en aanwezigheid met elkaar te delen.

•	 Verbondenheid met de mensen en met de aarde; Familiebanden, vakantie, migratie, 
vlucht. De wereld wordt steeds meer één. Samen zuinig zijn op onze aarde.
- Je gaat samen met hen verkennen wat er in de buurt te zien is.

2.6 Keuzekompas: acht richtingen
Bij wereldburgerschap start je altijd bij onderwerpen die de kinderen zelf aandragen of 
waarvan je weet dat ze bij hun leeftijd en belangstelling aansluiten. Je doet het op een ma-
nier die bij hen past en die binnen je lessen past.
Basisschool Cosmicus hanteert acht thema’s voor wereldburgerschap om in de loop van 8 
basisschooljaren de leerlingen te onderwijzen en opvoeden als wereldburgers.

•	 Mondiale betrokkenheid;  Internationale handel.  Eerlijke handel betaald het echte 
prijs. Nieuws van over de hele wereld.

•	 Vrede en conflict; Vrienden maken, vrede maken. Ruzie oplossen zonder geweld. Vluchten 
naar veiligheid.

•	 Identiteit; Wat maakt mij zo bijzonder. Wat delen we en waarin verschillen we? Respect 
voor verschillen in sekse: jongen, meisje, homo- en heteroseksueel.
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•	 Diversiteit;  Omgaan met verschillen in 
geloof en cultuur. Omgaan met mensen 
met beperking.

•	 Duurzame ontwikkeling; Geen vervuiling 
door fabrieken. Opwarming van de aar-
de. Vuile en schone energiebronnen.

•	 Globalisering; Contact via www en soci-
aal media met de hele wereld. Waar 
komt mijn t-shirt vandaan? Verdeling 
rijkdom en armoede.

•	 Mensenrechten; Recht om vrij te spe-
len. Recht om naar school te gaan en te 
leren. Vrijheid van denken en 
meningsuiting.

•	 Verdeling; Recht op gezondheid en me-
dische hulp. Recht op voldoende en ge-
zond eten. Recht op voldoende geld om te kunnen leven.

2.7 UNESCO school
Sinds jan 2018 is onze school een UNESCO school. Dat houdt in dat onze school in het 
netwerk van alle UNESCO scholen bevindt. Alle UNESCO scholen besteden aandacht aan 
tenminste drie van de vier UNESCO-thema’s. Deze thema’s worden wereldwijd ingezet en 
zijn ieder gekozen vanwege de bijdrage die ze kunnen leveren aan meer begrip voor el-
kaars land en cultuur en om zo wereldvrede te bevorderen.

De vier UNESCO-thema’s zijn:
Vrede en mensenrechten
Intercultureel leren
Wereldburgerschap
Duurzaamheid 

UNESCO-thema’s komen structureel en schoolbreed aan de orde. De scholen geven ieder 
op eigen wijze invulling aan het profiel door aan te sluiten bij lopende UNESCO-projecten 
en door eigen projecten en materialen te ontwikkelen.
Voor meer informatie kijk op www.unescoscholen.nl.
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2.8 De Vreedzame School 
Sociale veiligheid, acceptatie en verantwoordelijkheid zijn belangrijke onderdelen in ons 
opvoedkundig klimaat. In het schooljaar 2013-2014 hebben wij een begin gemaakt aan de 
methode “Vreedzame School”. Hiermee wordt het sociaalpedagogisch klimaat versterkt 
volgens een vast programma dat alle kinderen gedurende hun hele schoolcarrière doorlo-
pen. De Vreedzame School is een compleet programma voor scholen voor sociale com-
petenties en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leef-
gemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin 
kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.
Zo wordt er elke week in de klas gesproken over en geoefend met communicatietechnie-
ken en sociale gedragsvormen. Vanaf groep 1 worden onze leerlingen bekend gemaakt 
met begrippen als conflict, win-winsituatie en opstekers en afbrekers.

2.9 Wat leren de kinderen?
Op schoolniveau streeft het programma naar een positief sociaal en moreel klimaat, waar-
in: leerkrachten prettig werken, handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt, 
kinderen zich veilig voelen, kinderen zich gehoord en gezien voelen, iedereen bereid is 
zich te verplaatsen in de ander, iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat, de 
eigen kracht van kinderen benut wordt.

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:
•	  op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
•	  op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
•	  constructief conflicten op te lossen
•	  verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
•	  open te staan voor verschillen tussen mensen.

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar 
vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoe-
dende en gedragsregulerende werking van uitgaat. Voor meer informatie ga naar www.
devreedzameschool.net.
Uit het overzicht blijkt wel dat als in De Vreedzame School gesproken wordt over ‘demo-
cratisch burgerschap’ het niet zozeer gaat om het naleven van de wetten of het gaan stem-
men als er verkiezingen zijn. Het gaat vooral over de wijze waarop wij met elkaar omgaan: 

http://www.devreedzameschool.net./
http://www.devreedzameschool.net./
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3 Onze organisatie

3.1 Ons team
Op dit moment bevinden zich de onderstaande personeelsleden op Basisschool Cosmicus 
te Den Haag. Het team bestaat uit:

Dhr. Fatih Özbasi  Directeur
Juf Sylvia Habieb  Pedagogisch med. voorschool
Juf Jennifer Martina  Pedagogisch med. voorschool
Juf Maike Schaap (di, woe, do, vr)       Leerkracht groep 1/2 A 
Juf Narcisa Sima (ma, di)        Leerkracht groep 1/2 A 
Juf Danielle van der Steen  Leerkracht groep 1/2 B
Juf Emine Baran  Leerkracht groep 3
Juf Carla Zwanenburg  Leerkracht groep 4
Meester Cedric van Drieberge           Leerkracht groep 5
Meester Emin Bas   Leerkracht groep 6
Juf Renske Oosthoek  Leerkracht groep 7
Juf Daisy Ganpat  Leerkracht groep 8
Meester Erwin Bravenboer (di en do)  Gymleerkracht
Meester Erwin Bravenboer (ma)  Vakdocent wetenschap en techniek
Meester Luis Bautista (vr)  Vakdocent muziek
Juf Sifa Yilmaz (ma, di, do en vr)  Intern begeleider voorschool en gr. 1 t/m 8
Juf Manuela van den Andel (ma, di, do, vr)  Leerkrachtondersteuner
Juf Esra Evci (ma, di en vr)  Pedagoog
Mevr. Toos Jansen  Concierge
Juf Naz Mohaelden (ma, di, do en vr)  Logopedist 
Juf Zeenat Ghoerahoe (di)  SMW 

3.2 Leerkrachten
Basisschool Cosmicus wil een interessante werkgever zijn voor haar leerkrachten en hen 
een buitengewone werkomgeving bieden, waar zij zich blijvend breed kunnen ontwikkelen 
in een krachtige leeromgeving en een grote bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling 
van hun leerlingen, hun ouders en de samenleving. Het onderhoud en verdere ontwikke- 
ling van de deskundigheid van haar leerkrachten neemt daarbij een zeer belangrijke plaats 
in. Dat iedere leerkracht van basisschool Cosmicus een topleerkracht wordt, is en blijft, is 
cruciaal voor de ontwikkeling van leerlingen. Beleid van de schoolleiding is met het oog 
daarop gericht op het behoud van ieders deskundigheid en de ontwikkeling daarvan tot op 
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het hoogste niveau. Iedere leerkracht krijgt ruime mogelijkheden om zichzelf individueel 
en in teamverband te blijven ontwikkelen. Richting, voortgang en evaluatie zijn onderwerp 
van gesprek bij coachings- en beoordelingsgesprekken. Er wordt gebruik gemaakt van ver-
schillende leervormen zoals workshops voor overige teamleden, trainingen, werkbezoek 
bij collega’s binnen en buiten de school en zelfstudie.

3.3 Voorschool ‘CosmiKids’
Samen met peuterspeelzaal ‘CosmiKids’ vormen wij een Voorschool voor peuters en kleu- 
ters. De peuterspeelzaal en de eerste groepen van de basisschool horen echt bij elkaar. Ze 
zijn eigenlijk één school geworden. De peuterspeelzaal is bedoeld voor peuters van twee- 
enhalf tot vier jaar. De peuters komen er vier dagdelen per week. Wat de kinderen in deze 
periode leren, is erg belangrijk voor de latere schoolresultaten. Door de nauwe samenwer- 
king en gezamenlijke afsluitingen van thema’s wordt de overstap van peuter- naar kleuter- 
groep makkelijker gemaakt.

Twee leidsters spelen en werken intensief met de peuters en helpen hen met het leren van 
de taal en andere belangrijke dingen. Hiervoor gebruiken zij de methode Piramide. De 
Voorschool biedt kinderen betere kansen in het onderwijs. Daarom geeft de overheid extra 
geld uit voor de Voorschool. Het is dan ook heel belangrijk dat u uw kind vier keer per week 
naar de Voorschool brengt. De speelzaal is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. De peuterspeelzaal spreekt met u af op welke ochtenden en middagen uw kind kan 
komen. De ingang van de peuterspeelzaal is aan de rechterkant van het gebouw.

Voor meer informatie: 
JongLeren
06 - 43 39 52 55
070 - 205 20 00
kindadministratie@jonglerendenhaag.nll

Een inschrijving bij de peuterspeelzaal betekent niet automatisch een inschrijving bij 
Basisschool Cosmicus. Als u wilt dat uw kind naar onze school gaat, moet u uw kind ook bij 
ons in laten schrijven. Het is verstandig dit op tijd te doen.

mailto:info@zebrawelzijn.nl
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4 De aanpak van het onderwijs

4.1 Didactische aanpak: ‘Coöperatief leren’
Basisschool Cosmicus probeert in haar lesprogramma een link te leggen naar sociale com- 
petenties. Om dit te bevorderen is voor coöperatief onderwijs gekozen. De leerlingen kun- 
nen door middel van deze werkwijze met en van elkaar leren. Hierin staat samenwerking 
centraal. De school vergroot door middel van deze aanpak de kwaliteit van het onderwijs. 
Leerlingen kunnen binnen het systeem van ‘coöperatief leren’ niet alleen leren hun ge- 
dachten onder woorden te brengen, maar zij leren ook beargumenteren en vergroten op 
deze wijze hun inzichten door allerlei nieuwe impulsen. Deze aanpak draagt bovendien bij 
aan het pedagogische klimaat, de sfeer van de omgeving waarin leerlingen het gemakke- 
lijkst leren. Andersom werkt het ook: in een goed pedagogisch klimaat gaat samenwerken 
veel beter. Op een school met een goed pedagogisch klimaat hebben de leerlingen begrip 
en respect voor elkaar.

Coöperatief leren volgens onze school

Coöperatief leren is een onderwijsleersituatie die gebaseerd is op samenwerking en een 
methode waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat deze werkt. Kenmerkend voor coö- 
peratief leren is de noodzaak voor de leerlingen om bij het uitvoeren van een leertaak met 
elkaar samen te werken.

Heterogene groepen

De klas wordt ingedeeld in kleine heterogene groepen en leerlingen in deze coöperatieve 
leergroepen moeten met elkaar discussiëren over de leerstof, elkaar uitleg en informatie 
geven, elkaar overhoren en de zwakke kanten van elkaar aan vullen. De achterliggende ge- 
dachte van deze vorm van leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de 
leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar.
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Onderlinge afhankelijkheid

Het coöperatief leren is niet geheel gericht op de ontwikkeling van de eigen persoonlijk- 
heid en kennis, maar juist ook om de ander verder te helpen, met de kwaliteiten die het 
kind zelf al bezit. Het is alsof de leerlingen tegen elkaar zeggen: ‘Jouw succes leidt ertoe 
dat ik ook succes heb en mijn succes leidt ertoe dat jij ook succes hebt’.
Binnen coöperatief leren worden de leerlingen uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, el- 
kaar te helpen en problemen samen op te lossen. De leerkracht doet hierbij zelf bewust 
een stapje terug. Dit is soms nog een hele opdracht voor een docent, omdat deze gewend 
is aan de positie van leidinggevende op een andere manier. Het werken aan een gedeelde 
verantwoordelijkheid is vaak voor beide partijen een uitdaging.
Samenwerkend leren echter, is een begrip wat al langere tijd gebruikt wordt. Soms lijkt het 
zo te zijn dat dit simpelweg een ander woord is voor coöperatief leren. Dit is een misvat- 
ting. Er kan namelijk pas gesproken worden van coöperatief leren als er voldaan wordt aan 
de vijf basiskenmerken. Als deze allemaal toegepast worden bij het samenwerkend leren, 
dan heet het pas coöperatief leren.

Deze vijf basiskenmerken zijn:

1. Positieve wederzijdse verantwoordelijkheid
‘Leerlingen hebben elkaar nodig, samen bereik je meer dan alleen’

De leerlingen moeten het gevoel hebben elkaar nodig te hebben bij de samenwerkingsop- 
dracht. Zij weten dat ze elkaar nodig hebben om een activiteit met succes uit te kunnen 
voeren. De leerlingen hebben een groepsdoel en dat doel kan alleen maar bereikt worden, 
wanneer elk groepslid een bijdrage levert. Een leerkracht kan dit resultaat bereiken door 
een taakverdeling te hanteren. Elk groepslid heeft een taak, die nodig is voor het bereiken 
van het eindresultaat. Het is de bedoeling dat kinderen materiaal en informatie delen.

2. Individuele verantwoordelijkheid
‘Iedere leerling levert een zichtbare bijdrage; is aanspreekbaar op groepsactiviteit’ 

De leerlingen weten dat ze ook individueel verantwoordelijk zijn. Elke leerling in de groep 
moet na afloop kunnen vertellen hoe het proces verlopen is en wat zijn eigen bijdrage is 
geweest aan het eindresultaat.
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3. Directe interactie
‘Weinig wachttijd; veel leerlingen zijn tegelijkertijd aan de beurt; bij duo’s vijftig procent en 

bij viertallen 25 procent’

De opdracht is zo geformuleerd dat deze de leerlingen uitnodigt om veel te praten. Door 
veel te praten wisselen de leerlingen kennis, ideeën en informatie uit. Bovendien ontdek- 
ken zij dat ze samen meer weten dan alleen. Het is belangrijk dat alle leerlingen aan de 
beurt komen. Hierover kunnen werkafspraken gemaakt worden.

4. Aandacht voor samenwerkingsvaardigheden
‘Leerlingen leren samenwerkingsvaardigheden’

Een leerkracht besteedt bewust aandacht aan samenwerkingsvaardigheden (inscholing). 
Voordat het samenwerkend leren begint, kan een leerkracht bewust stilstaan bij een in te 
oefenen vaardigheid. Hij vertelt dat deze vaardigheid besproken wordt aan het eind van het 
samenwerkend leren.

5. Enkele specifieke basisvaardigheden van het samenwerkend leren zijn: de 
naam van de an- der gebruiken, elkaar aankijken tijdens het praten, vriendelijk 
op elkaar reageren, elkaar gelegenheid geven mee te doen, een inbreng dur-
ven hebben, duidelijk praten, zodat anderen je verstaan, meewerken aan de 
groepsopdracht, luisteren naar elkaar, elkaar uit laten praten, de inbreng van 
een ander accepteren, bij je groepje blijven, rustig praten en werken, materi-
aal met elkaar delen, om de beurt praten, aan de taak doorwerken tot deze af 
is, ect.

6. Evaluatie van het samenwerken
‘Altijd een nabespreking met de leerlingen over groepsproces en –product’

Na een samenwerkingsopdracht kijken de leerkracht en leerlingen gezamenlijk naar het 
proces en product van het samenwerken. De evaluatie heeft een expliciete plaats en func-
tie binnen het samenwerkend leren. De leerling moet namelijk (kunnen) reflecteren op hoe 
het proces verlopen is. De vragen die een leerkracht kan stellen zijn: Hoe is het samenwer-
ken gegaan? Heeft iedereen zijn rol gehouden? Wat ging goed bij het samenwerken? Wat 
ging er minder? Wat zou je de volgende keer anders doen? Wat heb je van de anderen ge-
leerd? Van deze basiskenmerken van dit type van leren is de positieve wederzijdse afhanke-
lijkheid de belangrijkste. Waarschijnlijk dat hij daarom ook met stip op nummer één staat. 
Het is dus van belang dat een leersituatie aan deze kenmerken voldoet.
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4.2 Directe Instructie Model

Het directe instructie model is een lesmodel dat uitgaat van de verschillende leervermo- gens van 
kinderen. Kinderen verschillen van elkaar in de manier en snelheid van leren. Sommige kinderen be-
grijpen de instructie snel en willen vlot aan de slag, andere kinderen hebben meer uitleg nodig. Daar is 
in het Directe Instructiemodel rekening mee gehouden. Er zit veel structuur in de lessen, want elke les 
is opgebouwd uit een aantal fasen: terugblik, oriëntatie, instructie, begeleid inoefenen, controle, ver-
werking en afronding.
De leerkracht controleert in grote mate het leerproces. Dit model is vooral effectief bij kin- deren die 
veel begeleiding en een actieve instructie nodig hebben.

4.3 Pedagogische aanpak: ‘Positief benaderen’
Kinderen hebben behoefte aan een gezonde en positieve leeromgeving om tot goede leerresultaten 
te komen, een omgeving waarin een verantwoorde aanpak voorop staat. Basisschool Cosmicus acht 
het van cruciaal belang dat leerlingen zich op hun gemak voelen en voldoende persoonlijke aandacht 
krijgen om tot een maximale ontwikkeling te komen. De school biedt hiervoor een leerlinggerichte 
aanpak. Dit houdt in dat iedere leerling uniek is en daardoor een passende aanpak aangeboden krijgt. 
Iedereen binnen de school behoort bij te dragen aan deze pedagogische aanpak. Een positief zelf-
beeld is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind.

Positieve benadering

Leerkrachten oefenen grote invloed uit op de wijze waarop een kind zichzelf ervaart. De leerkrachten 
van basisschool Cosmicus zien het positieve in een leerling en benaderen deze ook positief. Er wordt 
de kinderen veiligheid en vertrouwen aangeboden. Hierdoor krijgen de kinderen een positief zelf-
beeld en zelfvertrouwen en wordt hen onbewust een positieve benadering aangeleerd. Tevens leren 
ze hiermee respect te hebben voor zichzelf, de omgeving en elk ander. Een positieve benadering 
houdt ook in dat de kinderen zoveel mogelijk, daar waar nodig is, positief gecorrigeerd worden.

Veilige leeromgeving

Basisschool Cosmicus biedt een veilige leeromgeving voor de leerlingen. Zowel het schoolgebouw 
als de omgeving bieden voldoende veiligheidsgevoel voor de leerlingen zodat zij zich goed kunnen 
ontplooien binnen de school. Om deze veiligheid te waarbor- gen en ervoor te zorgen dat leerlingen 
veilig blijven spelen en handelen is er altijd begelei- ding door de leerkrachten.
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Universele waarden en normen

Er wordt binnen de school nadruk gelegd op de mondiale waarden en normen zoals die 
staan weergegeven in de ‘universele verklaring van de rechten van de mens en die van het 
kind’. In de schoolcultuur komt dat tot uiting in de wijze waarop we werken aan de volgen- 
de waarden en normen:

Wederzijds respect: Het begint met het respectvol en accepterend behandelen van elkaar 
(leerkrachten en leerlingen), maar dit thema wordt uitgebreid met vragen als: hoe kunnen 
we opkomen voor mensenrechten, voor de rechten van de vrouw of van het kind, als we al 
geen respect voor elkaar kunnen opbrengen?

Zorgvuldigheid en geduld: We gaan voorzichtig en respectvol met elkaars gevoelens, 
ideeën en bezittingen om, maar ook met maatschappelijke thema’s als energie, water, mi- 
lieu, leermiddelen. We zijn bijvoorbeeld ook zorgvuldig en geduldig met de beschikbare of 
benodigde tijd die nodig is voor bepaalde zaken (opdrachten, werktempo, leerontwikkeling 
een dergelijke).

Rechtvaardigheid: Iedereen heeft recht op goede ontwikkelingsmogelijkheden, ongeacht 
sekse of ras. Ook hier geldt dat eerst gekeken wordt naar de eigen school of klassensitua- 
tie, maar dat vervolgens de vraag in mondiaal perspectief wordt geplaatst.

Verantwoordelijkheid: We besteden veel aandacht aan verantwoordelijk gedrag. 
Leerlingen (en leerkrachten) zijn verantwoordelijk voor de consequenties van hun eigen 
handelen, zowel ten opzichte van de medemens als ten opzichte van zaken in mondiaal 
perspectief, zoals het milieu.

Solidariteit: Staat voor samenwerken en samen verantwoording dragen voor de groep. 
Ook inspringen als leerlingen dreigen af te haken, voor elkaar opkomen als men in moei- 
lijkheden zit en gezamenlijk de schouders zetten onder een waardevolle actie horen hier- 
bij. Solidariteit betekent ook betrokkenheid bij misstanden in de wereld en de behoefte om 
daar iets, binnen het vermogen, aan te doen.

Moed: Staat voor het maken van eigen keuzes en voor het hebben van een eigen mening 
en die ook durven te uiten, los van wat men in het algemeen vindt. Het vergt moed om het 
eigen geweten te voelen en ernaar te handelen. In onze school wordt dat beloond. Je mag 
eigenwijs zijn maar zonder mensen te kwetsen.



22

5 De organisatie van het onderwijs

5.1 Heterogene kleutergroepen
Bij ons op school hebben we heterogene kleutergroepen. Dat wil zeggen dat kinderen in 
de leeftijd 4, 5 en (bijna) 6 bij elkaar in een groep zitten. Dat is een bewuste keuze. In een 
heterogene kleutergroep heeft een kleuter meer tijd om zich te ontwikkelen. Zo kunnen 
kinderen met het ene ontwikkelingsgebied meedoen met de oudste kleuters en met het 
andere ontwikkelingsgebied meedoen met de jongste kleuters. Elke kleuter zal aansluitend 
bij zijn behoefte het onderwijs oppikken. Tegelijkertijd opereren in zijn buurt kinderen in de 
zone van de naaste ontwikkeling, waardoor een kind geprikkeld wordt in zijn ontwikkeling. 
Een heterogene kleutergroep geeft hem de kans om precies dat te integreren waar hij be-
hoeften aan heeft.

5.2 VVE-methode ‘Piramide’ (peuters en kleuters)
Piramide is een educatieve methode voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) en sti-
muleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme 
combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Piramide 
biedt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Het programma richt zich op acht 
gebieden die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind, uiteenlopend van 
denk- en taalontwikkeling tot creatieve en persoonlijksheidsontwikkeling. Binnen onze 
school zetten wij Piramide in bij de peuter- en kleutergroepen en is er een doorgaande lijn. 
Piramide is een educatieve methode van de Citogroep (Instituut voor Toetsontwikkeling). 
In het schooljaar komen verschillende thema’s aan de orde. Zo krijgt u bij de peutergroe-
pen een ouderbrief met ideeën over het thema mee en bij de kleutergroepen vindt u op-
drachten rondom het thema terug in de vertelmap, die u thuis met uw kind kan doen.

5.3 Speelwerkles
Iedere ochtend en middag hebben wij in de kleutergroepen een speelwerkles. Naast het 
vrij spelen of het spelen aan de hand van een spelopdracht in de verschillende hoeken in 
de klas, zijn er ook hoeken waar de kinderen werken, zoals de lees-schrijfhoek. Naast spe-
len wordt er ook gewerkt, u kan denken aan: knutselopdrachten, computersoftware, ont-
wikkelingsmateriaal en werkbladen met voorbereidend reken-, lees- en schrijfopdrachten. 
Tijdens de speelwerkles krijgen sommige kleuters van de leerkracht een opdracht en heb-
ben andere kinderen een vrije keuze uit de activiteiten. Ze kiezen een activiteit door op het 
planbord hun naamkaartje bij een bepaalde hoek te hangen. Zij werken dan zelfstandig aan 
hun activiteit, het stoplicht staat op oranje en de leerkracht heeft een oranje ketting om. Zo 
weten de kleuters dat de leerkracht niet gestoord mag worden, zij werkt dan met een klein 
groepje kleuters in de kleine kring.
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5.4 Aanvankelijk lezen
In groep 3 leren de kinderen lezen met de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode sluit
nauw aan bij het taalprogramma van de methode Piramide. Om de woordenschatontwik-
keling te stimuleren wordt in groep 3 met een extra methode gewerkt. De methode heet 
‘Met woorden in de weer’. Bij de methode Veilig Leren Lezen wordt gewerkt met software, 
behorend bij de methode. Het lezen van de kinderen wordt ondersteund door gelijktijdig 
de aangeleerde woorden te leren schrijven. Dit verhoogt de motivatie van de kinderen en 
zorgt er ook voor dat de aan- geleerde woorden herhaald worden op motorisch vlak.

5.5 Technisch lezen
Om het technisch lezen goed te laten vorderen is er vanaf groep 4 voor gekozen om met 
de methode Estafette te werken, dit ook omdat het goed aansluit op de methode Veilig 
Leren Lezen die in groep 3 gebruikt wordt. Hiernaast werken we in groep 3 met de metho- 
de Overstap; deze methode helpt ouders het leesproces thuis te bevorderen. We verwach- 
ten van de ouders dat ze thuis met hun kinderen veel leeskilometers maken.

5.6 Vrij lezen 
In elke groep wordt wordt er elke dag aandacht gegeven aan vrij lezen, dat 20 minuten 
duurt. In groep 1/2 lees de groepsleerkracht voor. Ook krijgen de kinderen de gelegenheid 
om zelf in boeken te neuzen. Vanaf het moment dat kinderen kunnen lezen, benutten ze 
het vrij leesmoment door zelfstandig te lezen.

5.7 Begrijpend lezen
Vanaf groep 4 werken we met een methode voor begrijpend- en studerend lezen. De 
methode heet Nieuwsbegrip XL en heeft de volgende eigenschappen:

• Aansprekende teksten en opdrachten, aan de hand van de actualiteit; 
• Vier niveaus;
• Vijf leesstrategieën;
• Te gebruiken als complete aanpak;
• Er kan gebruik gemaakt worden van filmbeelden.

Kinderen krijgen meer plezier in begrijpend lezen, doordat het om actuele onderwerpen 
gaat. De leerkrachten downloaden wekelijks hun lessen van internet. De redactie van 
Nieuwsbegrip zorgt wekelijks voor een actuele en een verantwoorde les.
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5.8 Schrijven
Bij de kleuters ligt de nadruk bij schrijven op de ontwikkeling van de fijne motoriek. Om de 
motoriek te stimuleren werken we met Schrijfdans. Dit is een methode voor bewegen en 
schrijftekenen op muziek. Na de kerstvakantie werken we met de oudste kleuters met de 
schrijfmethode. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen methode gebonden schrijflessen, waar-
voor we de methode Pennenstreken gebruiken.

5.9 Taalrijke omgeving
De school doet er alles aan om een stevige basis te leggen voor een goede taalontwikke- 
ling bij haar leerlingen. Naast de stevige aanpak tijdens de lessen krijgt Nederlands als voer- 
taal extra aandacht door iedere ochtend te starten met 20 minuten vrij lezen. Vanaf groep 
4 gaan de kinderen verder met de methode Taal actief. In deze methode is ook een apart
onderdeel opgenomen om te werken aan de woordenschat, namelijk woordenschat extra. 
Naast het woordenschatdeel uit de methodes bieden we de leerlingen in alle groepen 
meer woorden aan door alle voorwerpen te labelen, woordkaarten te voorzien van een 
afbeelding van het woord en de afbeelding bij elk thema in alle groepen op te hangen en 
woorden in woordclusters aan te bieden. Dit zijn woorden die in een bepaalde relatie tot 
elkaar staan. U kunt zien welke woorden worden aangeboden aan de parachutes die in 
elke groep hangen. Om het Nederlandse taalgebruik te stimuleren, spreken we binnen de 
school alleen Nederlands met elkaar. We verwachten ook van de ouders dat zij binnen de 
school met hun kind, en ook als ouders onderling, Nederlands spreken.

5.10 Kleutermethode Rekenen ‘Met sprongen vooruit’
Dit schooljaar zetten we bij de kleuters als rekenmethode ‘Met sprongen vooruit’ in’. Dit 
programma kenmerkt zich door de reken-wiskundedidactiek in kleine tussenstapjes te be-
schrijven zodat een leerkracht elke leerling met rekenen vooruit kan helpen. Met het to-
taaloverzicht op de rekenleerlijnen leert de leerkracht de juiste oefeningen en spellen zo-
wel interactief klassikaal als individueel aan te bieden. De leerlingen ervaren deze 
oefeningen en spellen als leuk en betekenisvol waardoor ze meer plezier in rekenen krij-
gen. Ze mogen bewegen en eigen producties maken wat de betrokkenheid verhoogt. 
Deze positieve wisselwerking tussen inhoud en vorm zorgt ervoor dat de resultaten bij 
leerlingen die les krijgen op basis van Met Sprongen Vooruit direct omhooggaan.
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5.11 Taal100
Het afgelopen schooljaar hebben wij geïnvesteerd in het taalonderwijs binnen de school. 
Met behulp van het Taal100-team van Sardes is er een traject opgestart. Sardes is specialist 
op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding. Zij begeleiden innovatieprocessen en 
coördineren landelijke educatieve vernieuwingsprogramma’s. Zij hebben samen met het 
Expertisecentrum Nederlands materiaal voor Taal100 ontwikkeld en zij hebben ervaring 
met de implementatie ervan op zeer diverse scholen. 
Taal100 is een werkwijze om met het gehele schoolteam het taalonderwijs te verbeteren. 
De nadruk ligt op het versterken van de didactische vaardigheden van leerkrachten op alle 
taaldomeinen. De werkwijze is gebaseerd op het in Boston ontwikkelde Collaborative 
Coaching and Learning (CCL). Met CCL werken leerkrachten aan hun eigen vaardigheden 
door ervaringen te delen, samen op zoek te gaan naar de juiste didactische aanpak, pittige 
praktijkopdrachten uit te voeren en stevig met elkaar in discussie te gaan. Zij doen dit onder 
begeleiding van een collega die de rol van Taal100-coach op zich neemt. 

5.12 Schoolbibliotheek
Een aantrekkelijke schoolbibliotheek is het ideale startpunt voor leesbevordering op school. 
Want wat is de beste stimulans om te (blijven) lezen? Plezier in lezen! Daarom hebben wij 
een bibliotheek op school. We hebben het voornemen om de bibliotheek goed te vullen 
met actuele en aantrekkelijke kinderboekencollectie.

5.13 Rekenen
In de onderbouw beginnen we de kinderen uit te dagen om rekenkundige probleempjes 
op te lossen aan de hand van de methode Met sprongen vooruit en als ondersteuning de 
methode Gecijferd Bewustzijn.
Vanaf groep 3 gebruiken we op onze school de nieuwe versie van de realistische rekenme- 
thode Pluspunt. In groep 3 & 4 wordt naast Pluspunt ook de spellen van ‘Met sprongen 
vooruit’ ingezet.
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5.14 De Vreedzame school
Om wereldburger te kunnen zijn, dien je te beschikken over sociale vaardigheden zoals 
kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en 
weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico’s inschatten en doelen 
stellen. In de methode De Vreedzame School komen de morele kernwaarden aan de orde. 
De kern van De Vreedzame School is een lessenserie. Het is de bedoeling dat er (vrijwel) 
elke week in alle groepen een les gegeven wordt. De lessen duren ongeveer 45 minuten. 

5.15 Engels en Cambridge programma
Vanaf groep 3, na de kerstvakantie, krijgen de kinderen Engelse les door middel van de di-
gitale bordmethode Take it easy. In groep 3 en 4 bieden we het Engels vooral met liedjes 
en verhalen aan. Ook besteden we aandacht aan onderwerpen uit het dagelijkse leven die 
de interesse hebben van de kinderen, zoals iemand begroeten, school, vakantie, huisdie-
ren, boodschappen doen, et cetera. 

Cambridge Engels 
Onze school is een erkende Cambridge exam pre-
peration center, dat wil zeggen dat wij landelijk de 
leerlingen mogen voorbereiden op de Cambridge YLE examens. Cambridge Young 
Learners Examens, die speciaal zijn ontwikkeld voor kinderen tot dertien jaar door de 
Cambridge Universiteit. De A1- en A2-certificaten van Cambridge zijn wereldwijd geldig op 
meer dan 13.500 universiteiten. In groep 6 krijgen de leerlingen een Cambridge instap-
toets. Aan de hand van deze toets mogen sommige leerlingen, naschooltijd, het Cambridge 
programma volgen. Daar worden ze voorbereid op de YLE toetsen. De leerlingen kunnen 
in groep 6 de starters toets maken, in groep 7 de movers toets en in groep 8 de flyers toets.
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5.16 Lichamelijke opvoeding/bewegingsonderwijs
De gymlessen worden tweemaal per week door de gymleerkracht gegeven, met als basis 
het stimuleren van beweging. In verband met hygiëne en veiligheid raden wij u aan uw 
kind gymschoenen mee te geven en sieraden thuis te laten op de dagen dat uw kind bewe- 
gingsonderwijs heeft. Wij adviseren de ouders om de jongere kinderen gymschoenen met 
klittenband of elastiek mee te geven, zodat ze niet kunnen struikelen over loszittende ve- 
ters. Wilt u de gymschoenen voorzien van de naam van uw kind? Vanaf groep 1 is het de 
bedoeling dat de kinderen een gymtas meenemen, met daarin sportkleding en een hand- 
doek. Na elke les wassen wij onze handen, voeten en gezicht.

5.17 Schoolzwemmen
Hier op school gaan de leerlingen van groep 5 schoolzwemmen. De kinderen gaan hier-
voor naar het zwembad De Houtzagerij (Hobbemastraat 93). Er wordt gezwommen op de 
maandagen van 14.00 tot 14.45 uur.  Als uw kind niet mee kan/mag gymmen of zwemmen 
vanwege een medische oorzaak, dan vragen wij u vriendelijk dit als ouder(s)/verzorger(s) 
aan de leerkracht door te geven, hetzij mondeling of schriftelijk.

5.18 Aardrijkskunde
In groep 3 wordt gewerkt met de methode Veilig de Wereld in, die prima aansluit op de 
leesmethode Veilig leren lezen. Vanaf groep 4 worden de lessen gegeven aan de hand van 
opdrachten uit een speciaal ‘doe-boek’ aansluitend bij de methodes Meander, Naut en 
Brandaan.Vanaf groep 5 werken wij met de methode Meander. Deze methode laat de kin- 
deren de wereld ontdekken. Aardrijkskunde wordt herkenbaar en de kinderen raken be- 
wust en betrokken. Binnen de methode is een herkenbare topografielijn verwerkt. In deze 
methode zitten lessen voor actief burgerschap verweven.

5.19 Geschiedenis
Vanaf groep 5 werken wij met de methode Brandaan. Dit is een methode met een kindge- 
richte aanpak en een duidelijke stappenstructuur waarbij bij elk thema geoefend wordt 
met het tijdsbesef. In groep 5 komen de volgende thema’s aan de orde:
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5.20 Bètawetenschappen en techniek
Kinderen zijn op jonge leeftijd vaak zeer ontvankelijk voor de bètavakken. Het wordt door 
kinderen als uitdagend, spannend en constructief ervaren en het spreekt tot hun verbeel- 
ding. Basisschool Cosmicus vergroot het enthousiasme en de nieuwsgierigheid van de 
leerlingen door middel van verschillende schoolactiviteiten. De technieklessen zijn onder- 
deel van het lesprogramma dat alle kinderen volgen. Door al zo vroeg met bètavakken te 
beginnen, kunnen leerlingen gemakkelijker verbindingen leggen met de op school geleer-
de stof en de praktijksituaties in het dagelijkse leven.
Vanaf groep 5 gebruiken we de methode Naut voor natuur en techniek. Verder hebben we 
in elke bouw een techniekkast waarmee techniek op denkniveau gestimuleerd wordt.
Voor bovenstaande wereld oriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur 
en techniek) hebben we gekozen voor drie methodes van dezelfde uitgever met een zelfde 
opbouw en werkwijze. In groep 4 wordt gewerkt met de voorloper van de methodes Naut, 
Meander en Brandaan. 

Leven als jager of boer - Jagers en boeren 
Romeinen in Nederland  -  Grieken en Romeinen 
Leven als ridder - Monniken en ridders 
De Middeleeuwse stad - Steden en staten
De wereld ontdekken - Ontdekkers en hervormers

5.21 Wetenschap en techniek
Wetenschap en techniek wordt in 2020 een verplicht vak in het basisonderwijs en daar zijn 
wij op Cosmicus helemaal klaar voor. Op Cosmicus krijgen de kinderen namelijk al middels 
een doorgaande leerlijn voor groep 3 t/m 8 wetenschap en techniek. Deze leerlijn is opge-
bouwd uit een zestal onderwerpen zoals die in de Cito-doelen staan omschreven, te we-
ten; constructies, elektriciteit en energie, zwaartekracht, magnetisme, in de lucht, op het 
water en overbrengingen. Techniek is leren vanuit verwondering. Dit verhoogt de betrok-
kenheid en stimuleert het creatief denken. Samenwerken is hierbij essentieel, om te komen 
tot het oplossen van technische en natuurkundige vraagstukken. Binnen de technieklessen 
is duidelijk ruimte gecreëerd voor het zelfstandig handelen en denken van kinderen en het 
onderzoekend- en ontdekkend leren. Wij vinden dat met het oog op de toekomst van 
groot belang.. 
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5.22 Muziekimpuls
“Voor iedere muziekdocent die je ontslaat, moet je honderd politieagenten aannemen.” 
Kurt Masur 1927-2015 Dirigent

Een keer in twee weken komt een vakdocent van het KOO muzieklessen geven op onze 
school. Dit gebeurt in de vorm van co-teaching; de ene week wordt de les gegeven door 
de muziekvakdocent samen met de groepsleerkracht en de andere week door de groeps-
leerkracht zelf. Zo worden onze groepsleerkrachten ondersteund in het geven van sterke 
muzieklessen. De leerlijn muziek die zo ontstaat zal worden vormgegeven in de elektroni-
sche leeromgeving In de Wolken. In een later stadium zal In de Wolken ook door de kinde-
ren en hun (groot)ouders thuis benaderd kunnen worden.

“Wat zo goed is aan muziek: als het je raakt, voel je geen pijn.”
Bob Marley 1945-1981 Reggae-artiest

Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat 
het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kin-
deren. Zelf muziek maken verhoogt het intelligentiequotiënt van kinderen en verbetert het 
abstractievermogen en het analytisch denken. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij 
het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. 
Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.

“De muziek brengt een soort genoegen teweeg waar de menselijke natuur niet buiten kan.”
Confucius 551-479 v.C. Chinees filosoof

Dit driejarig traject wordt mogelijk gemaakt door een subsidie die we ontvangen van het 
Fonds voor Cultuurparicipatie 

5.23 iPads in de klas
ICT middelen zijn uitstekende ondersteuning voor kinderen bij het leren. Daarom werken 
we in elke groep met iPads. Ze zullen gebruikt worden voor:
oefenstof bij de gebruikte methodes; extra stof voor leerlingen met problemen op bepaal-
de gebieden; het maken van werkstukken; het verzamelen van informatie.
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5.24 Digiborden en touchscreens
In onze kleutergroep is een TV scherm, aangesloten op een computer. De kinderen kijken 
tijdens de lunch een educatief programma, samen met de leerkracht. Tevens beschikken 
alle kleutergroepen over een touchscreen waarmee de kinderen interactief en spelender-
wijs kunnen leren. Vanaf groep 3 zijn er in de groepen digitale schoolborden. Met de digi-
tale software behorend bij de methodes kunnen we de kinderen nog meer helpen in hun 
ontwikkeling. Tevens is het bij moeilijke, nieuwe woorden heel makkelijk om bij het woord 
een passend plaatje te vinden. Ook de rest van de groepen kijken de kinderen tussen de 
middag tijdens de lunch een educatief programma.

5.25 Snappet
Op school werken we vanaf groep 4 met Snappet. Snappet is een programma waarmee de 
kinderen op een kleine tablet werken. Dit programma vervangt de werkboeken en schrif-
ten van de vakken rekenen, spelling en woordenschat. De leerkracht zal schriften gebrui-
ken indien hij/zij dit van toepassing vindt op het doel van de les. 

Het doel van Snappet is de kwaliteit van onderwijs te verbeteren door een aantal cruciale 
veranderingen door te voeren ten opzichte van het werkboek en schrift:
•  Interactief werken. De leerlingen krijgen direct feedback op de gemaakte opdrachten. 

Een krul indien de opgave goed is en een streep indien deze fout is. Zodra de leerling 
de opgave fout heeft gemaakt, krijgt hij/zij de mogelijkheid om te verbeteren tot hij/zij 
een krul krijgt. 

• De leerkracht kan de leerlingen direct volgen. De leerkracht volgt de leerlingen digitaal. 
Hij/zij ziet waar de leerling fouten maakt en kan hier direct door extra instructie op 
inspelen.

• Adaptief werken. Door het maken van opdrachten verkrijgt Snappet digitaal informatie 
over de leerling. Een aantal keer per week werken de leerlingen aan de opdrachten die 
Snappet selecteert a.d.h.v. de verkregen informatie. De leerlingen krijgen zo opdrach-
ten die bij de behoefte van het kind horen. 

5.26 Cultuureducatie
Ieder kind op basisschool Cosmicus moet in zijn schooltijd kennismaken met cultuur. Niet 
alleen om kunst te zien en te beleven, maar ook omdat cultuureducatie bijdraagt aan leer-
prestaties en ontwikkeling. Onze school neemt deel aan de Cultuurschakel en aan het 
Cultuurmenu. In samenwerking met de gemeente Den Haag organiseren we diverse 



schooluitjes naar musea en theaters. Deze programma’s zijn opgesteld door de Gemeente 
Den Haag en heeft een doorgaande lijn in de daaropvolgende jaren. Tevens hebben we op 
school een interne cultuurcoach die verantwoordelijk is voor het coördineren van deze 
activiteiten. 
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6 De zorg voor de kinderen

6.1 De leerlingen
Binnen onze school volgen wij de ontwikkelingen en de resultaten van de leerlingen op de 
voet. De leerkracht werkt natuurlijk elke dag met de leerlingen, daarnaast staat de Intern 
Begeleider. Samen volgen zij deze ontwikkelingen. In elke groep hebben we groepsplan-
nen, de leerlingen worden per vakgebied verdeeld in drie groepen: Basis-, verlengde en 
verkorte instructie. Zo kunnen kinderen bij de verkorte instructie al eerder aan het werk 
gaan of helpt de leerkracht ze bij de verlengde instructie juist op weg met de opdracht. 
Wanneer het groepsplan onvoldoende lijkt te zijn, een kind heeft juist meer uitdaging no-
dig of er zijn zorgen ten aanzien van de ontwikkeling, dan kan er besloten worden om een 
OPP (Ontwikkelings Plan Perspectief) op te stellen, zodat er binnen de klas meer op maat 
gewerkt kan worden met de leerkracht. Dit plan wordt altijd met ouders besproken en 
geëvalueerd.

6.2 Passend Onderwijs
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Passend 
Primair onderwijs Haaglanden). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (ba- 
sis) onderwijs in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zorgen we 
ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van 
het samenwerkingsverband (www.sppoh.nl) staat aangegeven welke scholen zijn aange- 
sloten bij het samenwerkingsverband.

Ondersteuning binnen de basisschool
Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We 
denken daarbij vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen en helpen hen zo goed mo- 
gelijk die mogelijkheden te benutten. Die hulp bij het leren noemen we basisondersteu-
ning. Soms signaleren de leerkracht of de ouders dat de ontwikkeling van een kind niet 
helemaal naar verwachting verloopt. Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opge-
steld. In dit schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat onze school op het gebied 
van ondersteuning kan bieden. Alle scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH 
hebben via hun besturen afspraken gemaakt over het niveau van de basisondersteuning in 
de scholen. Iedere school binnen SPPOH biedt deze basisondersteuning. 

Dat houdt in dat elke school haar basiskwaliteit op orde heeft, het dagelijks handelen altijd 
op de leerling afstemt (handelingsgericht werken), een interne ondersteuningsstructuur 
heeft en een stevig aantal preventieve en licht cura- tieve interventies kan uitvoeren
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Het pedagogisch klimaat binnen basisschool Cosmicus staat hoog in het vaandel. Er heerst 
een veilig en ondersteunend klimaat op school. Tevens zijn wij een Gezonde school waar- 
bij de veiligheid onder de loep is genomen. De kinderen komen met plezier naar school en 
de oudertevredenheid is hierover groot. 

Samenvatting van de hoofdlijnen
Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH zorgen we ervoor dat 
voor ieder kind de juiste extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door ambulante be- 
geleiding bij ons op school (een arrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een andere school. 
Aan de inzet van extra ondersteuning gaat altijd uitgebreid overleg vooraf met de ouders 
en de benodigde deskundigen. We zoeken daarbij ook zoveel mogelijk de samenwerking 
met Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in ons werkgebied.

Tot slot
Belangrijk is te weten dat onze school gaat voor goed onderwijs. Wij streven er naar om 
altijd in overleg met de ouders van onze leerlingen tot goed onderwijs en (indien nodig ) 
een optimale ondersteuning van onze leerlingen te komen. Wanneer het, ondanks alle in- 
spanningen, toch niet lukt om tot een gezamenlijk plan voor de leerling te komen, kunt u 
ons altijd vragen contact op te nemen met het samenwerkingsverband SPPOH. Samen 
met de adviseur van SPPOH kan dan besproken worden hoe toch een bij de leerling pas- 
send plan kan worden gemaakt.

Differentiatie
Om onze uitgangspunten waar te kunnen maken werkt de school met convergente diffe-
ren- tiatie. Convergente differentiatie betekent dat er doelgericht onderwijs wordt gegeven 
om alle leerlingen in de groep minstens de gestelde minimumdoelen voor de basisvaardig-
heden te laten bereiken. Hierbij is het streven dat alle leerlingen profiteren van de groepsin-
structie, maar dat er tijdens de verwerking rekening wordt gehouden met de verschillen 
tussen leerlingen. Bij convergente differentiatie wordt er een minimumdoel voor de klas als 
geheel gesteld.

6.3 Directe Instructie Model
Na de klassikale instructie gaat de groep de leerstof zelfstandig verwerken, waardoor de 
leer- kracht tijd heeft om de risicoleerlingen extra instructie te geven. Voor de kinderen 
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met een ontwikkelingsvoorsprong is er verdiepingsstof die aansluit op het leerdoel van de 
les. Hierdoor profiteren alle leerlingen optimaal van de tijd die de leerkracht kan besteden 
aan instructie.

De kenmerken van onze manier van differentiëren:
• Alle kinderen volgen de groepsinstructie;
• Alle kinderen werken aan dezelfde leerstof;
• Gemiddelde en betere kinderen gaan snel aan het werk;
• Zwakkere leerlingen krijgen verlengde instructie.
• Leerlingen die ontwikkelingsvoorsprong hebben krijgen verdiepingsstof 
• De les wordt geëvalueerd.

6.4 Intern begeleider
Onze school heeft een intern begeleider, namelijk Juf Sifa Yilmaz. De intern begeleider is 
verantwoordelijk voor het coördineren en initiëren van de leerlingenzorg binnen de school.  
De intern begeleider heeft als taak om leerkrachten te coachen/begeleiden en bieden on-
dersteuning. Hiertoe voeren zij vijf maal per jaar groeps- en leerlingbesprekingen met de 
groepsleerkracht. Tijdens de groeps- leerlingbesprekingen worden de observaties van de 
leerkracht en/of intern begeleider en zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling als toets-
resultaten (cito als methode) van de leerlingen doorgesproken. De intern begeleider on-
dersteunt en begeleidt de leerkracht bij het toepassen van toets – en observatie instru-
menten en bij het analyseren van verkregen gegevens. Aan de hand van de verkregen 
gegevens adviseert zij de leerkracht om groepsplannen te maken en te evalueren. Hiernaast 
begeleidt de intern begeleider ook diverse trajecten rondom de leerondersteuning. Hierbij 
valt te denken aan, de beslissingen rondom een doublure of versnelling, een aanvraag voor 
een uit te voeren onderzoek, een doorverwijzing naar logopedie of (fysio)therapie en de 
bespreking en van een leerling in het MDO (multidisciplinair overleg).

6.5  Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
Per 1 augustus 2015 verzorgt Xtra plus het schoolmaatschappelijk werk op alle basisscho-
len in Den Haag . Via Xtra plus is op dinsdagochtend de schoolmaatschappelijk werkster 
werkzaam op de school. Sommige kinderen hebben extra aandacht nodig voor hun soci-
aal -emotionele ontwikkeling. Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) biedt begeleiding 
aan leerlingen voor bijvoorbeeld: het vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid, ver-
sterken van sociale vaardigheden, omgaan met faalangst, omgaan met conflicten, echt-
scheiding en rouwverwerking. De SMW’er biedt lichte ondersteuning en richt zich op het 
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vergroten van de ‘eigen kracht’ van de leerling, ouders, het gezin en de school. Ouders 
kunnen via de leerkracht en/of intern begeleider in contact worden gebracht met de 
SMW’er. 

6.6  Leerlingvolgsysteem
CITO leerlingvolgsysteem
De leerkrachten evalueren de prestaties van de leerlingen regelmatig aan de hand van 
schriftelijk werk, opdrachten en anderszins uitgevoerde taken. Deze prestaties en observa-
tiegegevens noteren zij in klassenlijsten, waarin elke leerling staat vermeld. Op deze wijze 
ontstaat er een groeiende verzameling observatie-, toets- en cijfergegevens. Een aatal ge-
standaardiseerde toetsen en observatielijsten zijn opgenomen in een leerlingvolgsysteem. 
Deze toetsen zijn ontwikkeld door het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO). 

Cito-toetsen die wij afnemen zijn:
• Rekenen voor kleuters (oudste kleuters) 
• Taal voor kleuters (oudste kleuters)
• Drie Minuten Toets (groep 3 t/m 8) 
• AVI Toets (groep 3 t/m 8) 
• Begrijpend Lezen (groep 3 t/m 8)  
• Rekenen en Wiskunde (groep 3 t/m 8)  
• Spelling (groep 3 t/m 8)  
• Woordenschat (groep 3 t/m 8)  

Van elke leerling komt er zo in de loop der jaren een verzameling gegevens tot stand. Ons 
leerlingvolgsysteem is erop gericht om in iedere groep, door middel van obser- vaties en 
toetsen, vroegtijdig eventuele ‘opvallers’ te signaleren.
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KIJK!

Naast het Cito leerlingvolgsysteem wordt er in de peuter- en kleutergroepen gewerkt met 
het observatie- en registratiesysteem KIJK!. Hiermee observeren en registreren we de ont- 
wikkeling van de kinderen. Zo kunnen we de ontwikkeling van een jonge leerling vergelij-
ken met het gemiddelde ontwikkelingspatroon. Binnen KIJK! wordt er gewerkt met ont-
wikkelings- lijnen. Elke lijn is verdeeld in fases. De mijlpalen binnen deze ontwikkelingslijnen 
geven houvast om een compleet beeld te krijgen van de ontwikkeling van de kleuter.

SCOL

Vanaf groep 3 t/m 8 volgen we naast de cognitieve ontwikkeling ook de sociaal – emotio-
nele ontwikkeling van de leerlingen door twee maal per jaar een observatiegedragslijst in 
te vullen, namelijk de SCOL (Sociale Competentie observatie lijst). De leerlingen uit groep 6 
t/m 8 vullen twee maal per jaar ook zelf de vragenlijst in. Na iedere toetsperiode worden de 
resultaten besproken met de groepsleerkracht en de intern begeleider tijdens een groeps/
leerlingbespreking. Aan de hand van de resultaten wordt er op groesniveau en op individu-
eel (leerling) niveau doelen vastgesteld, zodat de leerkracht samen met de groep en/of 
leerling aan de doelen kunnen werken om de sociaal- emotionele ontwikkeling verder te 
bevorderen. 

6.7 Ontwikkelingsoverzichten
De verslaglegging van de gegevens van de leerlingen staat vermeld in de (digitale) mappen 
van het leerlingvolgsysteem en/of in het dossier van het kind. Behalve de kinderen in groep 
1/2, krijgen de kinderen tweemaal per jaar een ontwikkelingsoverzicht mee, dat een over-
zicht biedt van de stand van zaken over die periode. Deze overzichten worden meegege-
ven in de maanden februari en juni. Naar aanleiding van de ontwikkelingsoverzichten nodi-
gen we de ouder(s)/verzorger(s) uit voor een 10-minutengesprek. Voorafgaand aan de 
gesprekken geven we de overzichten mee naar huis, zodat de ouder(s)/verzorger(s) dit voor 
het gesprek kunnen bekijken. In november vinden de voortgangsgesprekken plaats. In juni 
vinden er alleen gesprekken plaats als de leerkracht dat nodig vindt, of als ouders aange-
ven nog een gesprek te willen hebben. Ook kunt u altijd tussentijds contact opnemen over 
de vorderingen van uw kind, indien daar behoefte aan is. Het werkt het prettigst als u dan 
een afspraak maakt met de leerkracht van uw kind, zodat de leerkracht de tijd heeft rustig 
met u te praten over de ontwikkeling van uw kind.
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6.8 Aanpak pesten op school
Wij vinden het belangrijk om alert te zijn op ongewenst gedrag op het schoolplein, in de 
gang en in het klaslokaal. Daarom is het beleid tegen pesten vastgelegd in een protocol. De 
aanpak van het pesten wordt tijdens de informatiebijeenkomsten beschreven. Tevens ge- 
bruiken we op school De Vreedzame School als anti-pestprogramma, die erkend is door 
de NJI (Nederlandse Jeugd Instituut).

6.9 Doublure/zittenblijven
We gaan ervan uit dat kinderen in principe minimaal twee volledige schooljaren kleuteron- 
derwijs volgen. Kinderen die op of na 1 december 4 jaar worden, zullen in principe langer 
dan twee jaar kleuteronderwijs volgen. Op basis van observaties en toets gegevens wordt 
bekeken of het kind een verkorte of verlengde kleuterperiode nodig heeft. Verlenging voor 
deze kinderen houdt geen zittenblijven in, maar is een voortgang.
Ook in de groepen 3-7 is, voor de totale ontwikkeling van een kind, een doublure soms 
noodzakelijk. Wat al beheerst wordt hoeft niet herhaald te worden. Er wordt het kind extra 
uitdaging aangeboden. Voordat besloten wordt tot het nogmaals doorlopen van een 
groep, hebben ouders, leerkracht en IB-er elkaar meerdere malen gesproken om een ge-
zamenlijk standpunt in te nemen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor een besluit 
(beslissingsbevoegdheid) ligt bij de directeur.

6.10 Rots & Water
Om ‘sterk in je schoenen te staan’, moet je ook letterlijk stevig staan .
Lichaamsbewustzijn, is Zelfbewustzijn, is Zelfvertrouwen.
Rots en Water richt zich zowel op de lichamelijk als op de mentale ontwikkeling van het 
kind. Door allerlei oefeningen met lichaamshouding en lichaamstaal leren kinderen hoe zij 
het contact met anderen positief kunnen beïnvloeden. Maar ook om conflictsituaties te 
vermijden of adequaat te reageren indien ze er toch een keer voor komen te staan. 
Rots en Water is een psychofysiek weerbaarheidsprogramma waarin deelnemers leren om 
op een goede manier voor zichzelf op te komen. De training bevat veel oefeningen uit ver-
dedigingssporten. Kinderen die het lastig vinden om in een groep te functioneren, kunnen 
ook eerst een individueel traject doorlopen. In de trainingen wordt vooral oplossingsge-
richt gewerkt en de oefeningen zijn gericht op bewustwording van het eigen lichaam, ont-
wikkeling en versterking van binnenuit en de ontwikkeling op positief zelfbeeld.
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Rots staat in dit verband symbool om jezelf te beschermen, voor bewustzijn van de eigen 
mogelijkheden en je persoonlijke levensweg. Water staat voor vriendschap, respect en 
communicatie. Door fysiek de verschillen tussen Rots en Water te ervaren, kan de vertaal-
slag worden gemaakt naar verbale communicatie. 
Binnen de school zal dit schooljaar ook meer aandacht besteed worden aan Rots & Water 
trainingen. De training zal verzorgt worden door de Rots en water trainer, Sifa Yilmaz. De 
training duurt 8 weken en iedere bijeenkomst duurt 60 minuten. Vooraf en achteraf de trai-
ning vindt er een ouderbijeenkomst plaats. De ouder wordt middels de groepsleerkracht 
op de hoogte gesteld indien de leerling ervoor in aanmerking komt. De doelstellingen van 
de training zijn als volgt: 
• Bewustwording van eigen lichaam en emoties; 
• Leren om emoties en energie te uiten, omgaan met spannende situaties, aangeven en 

aanvoelen van de eigen grenzen en fysieke krachten; 
• Inzicht krijgen in de grenzen van anderen; 
• Het vergroten van de concentratie;
• Leren sturen en beheersen van het eigen gedrag;
• Respect ontwikkelen voor jezelf en anderen. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de trainer, s.yilmaz@bscosmicus.nl.
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7 De ouders

7.1 Educatief partnerschap
Ouderbetrokkenheid thuis heeft een bewezen effect op de leerresultaten. Het effect is 
zelfs sterker dan het effect van het onderwijs! Basisschool Cosmicus vindt daarom dat ou- 
ders de belangrijke opdracht hebben bij te dragen aan de leerresultaten van hun kind. Zij 
hebben als mededocenten een onderwijskundige opdracht, waarbij wordt samengewerkt 
met de school. Dat noemen wij educatief partnerschap. De school organiseert daarvoor 
bijeenkomsten om ouders voor te lichten over succesvolle pedagogische- en onderwijs- 
kundige strategieën in een huiselijke context, zodat ouders deze rol nog beter op zich kun- 
nen nemen. Bij aanname van leerlingen is de rol van de ouders een onderwerp van ge- 
sprek tussen de school en de ouders. 
Er worden ouderbijeenkomsten gehouden om zo de ouders bij de school te betrekken. 
Ook kunnen ouders op school helpen met verschillende activiteiten, zoals schoolreisjes, 
feestvieringen, projecten, et cetera.
De school is verantwoordelijk voor het onderwijskundige aspect en tracht dit te verwezen- 
lijken in een goed pedagogisch klimaat. Wij verwachten van ouders dat zij contact met ons 
zoeken wanneer er zaken zijn die de voortgang van het onderwijsleerproces beïnvloeden.

7.2 Ouderactiviteit
Om de onderlingen band te verstevigen en ouders meer met elkaar in contact te laten ko-
men organiseert de leerkracht begin van het schooljaar een activiteit. U wordt hierover 
middels een brief geinformeerd. 

7.3 Themaouderavonden
Er worden dit jaar twee themaouderavonden georganiseerd voor alle groepen. U ontvangt 
van tevoren nog een brief met de uitnodiging. Hierin staat ook het onderwerp, waarover de 
thema-avond gaat, beschreven. U kunt dan denken aan onderwerpen zoals taalontwikke- 
ling, de sociale en morele talenten van kinderen en faalangst.
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7.4 Gescheiden ouders
Beide ouders hebben recht op informatie over hun kind. De school zal deze informatie op 
verzoek aan de ouders geven, ook als zij gescheiden zijn en ook als een ouder niet het ou- 
derlijk gezag heeft over het kind. Een ouder zonder ouderlijk gezag heeft dus in principe 
recht op dezelfde informatie. De ouder moet daar wel zelf om vragen.
Vanwege onze neutrale positie heeft het onze voorkeur om beide ouders op hetzelfde 
moment te informeren. Voor het 10-minutengesprek ontvangt u alleen op uitdrukkelijk 
verzoek een uitnodiging voor een bezoek op een ander tijdstip dan de andere ouder. Het 
adres van de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder zal in onze administratie worden 
opgenomen. Als dit niet is toegestaan, denk hierbij aan een gerechtelijke uitspraak, moet 
het schriftelijk bewijs hiervan aan de directie worden overlegd.
Meer richtlijnen hieromtrent staan beschreven in ons protocol gescheiden ouders. U kunt 
dit inzien bij de directie van onze school.

7.5 Ouderbijdrage
Basisschool Cosmicus krijgt een vergoeding van het rijk voor het onderwijsleerpakket van 
de school. Veel kan hieruit betaald worden, maar activiteiten en materialen die het onder-
wijs meerwaarde geven kunnen hieruit niet worden betaald. Cosmicus vindt het van be-
lang voor de kwaliteit van het onderwijs om een ouderbijdrage te vragen om deze activitei-
ten te kunnen realiseren en aanvullende materialen te kunnen aanschaffen.

Wat zijn de kosten?
• Voor elke leerlingen geldt een ouderbijdrage. Het basisbedrag voor dit schooljaar is 

bepaald op €50 per kind per jaar. Daarmee bekostigt de school de schoolreis en de 
culturele activiteiten (zoals sinterklaas, kerst, museumbezoeken,pasen en kleur beken-
nen). Het is mogelijk de ouderbijdrage in termijnen te voldoen. De ouderbijdrage is een 
vrijwillige bijdrage. 

• Daarnaast zullen wij de kosten van leerjaarspecifieke activiteiten in rekening brengen, 
zoals buitenles €35 (gr. 6).

Het niet betalen van de ouderbijdrage houdt in dat leerlingen niet mee kunnen met de 
schoolreis, excursies en schoolkamp. Wij verzoeken u dit bedrag per bank/giro over te ma-
ken op onze rekening, ABN Amro IBAN-nummer: NL95ABNA0609802445 met vermelding 
van de naam van uw kind.
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7.6 Communicatie
We communiceren onder andere via de volgende kanalen met de ouders:

Basisschool App

Basisschool Cosmicus gebruikt een mobiele App 
om de communicatie tussen
school - ouders en vice versa te bevorderen. Deze 
App heeft diverse voordelen, o.a.: 

• Directe communicatie met de ouders.
• Jaarkalender en vrijde dagen overzicht.
• Eenvoudig en snel ziekmeldingen en verlof aan-

vragen indienen.
• Push berichten voor belangrijke meldingen. 

Deze App komt beschikbaar voor zowel IOS (Apple) 
als Android (o.a. Samsung) toestellen. U krijgt meer 

Nieuwsbrief

Door middel van nieuwsbrieven houden we u op de 
hoogte van de actuele zaken op school. Deze 
nieuwsbrieven ontvangt u per mail. Deze kunt u ook 
lezen op de website www.denhaag.bscosmicus.nl. 
De nieuwsbrief wordt elke maand digitaal verstuurd.

Website en Facebook

Op de website van de school vindt u actuele informatie, de nieuwsbrieven en foto’s van 
bijzondere activiteiten. We streven ernaar de website zo actueel mogelijk te houden. 
Basisschool Cosmicus heeft ook een Facebook pagina die gekoppeld is aan de website. Zo 
worden de ouders sneller op de hoogte gehouden.

http://www.denhaag.bscosmicus.nl/
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Ouderraad (OR)

De OR helpt, onder verantwoordelijkheid van de directie, het team bij de organisatie en 
uitvoering van activiteiten en festiviteiten op school. De aangeboden hulp wordt gedeelte- 
lijk door de OR en gedeeltelijk door het team gecoördineerd.

Medezeggenschapsraad (MR)

Veel beslissingen die door het bestuur en door de schoolleiding genomen worden, zijn van 
rlingen van onze school. Het is de taak van de MR om met het bestuur en de directie van 
de school mee te denken, adviezen te geven en mee te beslissen over alles wat de school 
aangaat. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Daarom 
horen wij zo graag wat er bij u leeft! De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De verga-
deringen zijn openbaar. De vergaderingen worden aangekondigd op het mededelingen-
bord in de gang op de begane grond van de school. Laat het aan de voorzitter weten als u 
wilt komen. Begin van het schooljaar zal een verkiezing worden georganiseerd voor de MR 
oudergeleding. De MR bestaat uit volgende leden:

Personeel: Ouders:
• Juf Emine Baran (voorzitter) • Dhr. Hurseven Babayigit
• Juf Sifa Yilmaz • Dhr. Suat Yildiz

Klassenouder

De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de 
kinderen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht assis- 
teert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrok- 
ken zijn, zoals het sinterklaas- en kerstfeest en excursies. De klassenouder kan daarbij de 
groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen nemen door het versturen van 
e-mails naar ouders van de kinderen uit de groep, het benaderen van ouders om te helpen 
en het indelen van ouders die hebben aangeboden om te helpen.

Informatieavonden

Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond waarop u de nieuwe groep van 
uw kind kunt bezoeken en kennis kunt maken met de leerkracht van uw kind. Het is be- 
langrijk dat u deze avond bijwoont omdat de leerkracht vertelt hoe de leerstof wordt aan- 
geboden en wat er op het programma staat in het komende jaar.
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Huisbezoek

Huisbezoeken, verricht door leerkrachten, verbeteren het contact met ouders. Een goed 
contact tussen school en ouders vinden we erg belangrijk. Daarom brengt het personeel 
een huisbezoek aan de ouders/leerlingen van de school. Bovendien kunnen er extra huis-
bezoeken gepland worden als daarvoor een bijzondere reden is. Over het algemeen duurt 
een huisbezoek dertig à zestig minuten.
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8 Praktische zaken

Aanmeldprocedure 

Vanaf 1 oktober 2018 verandert de manier waarop u uw kind kunt aanmelden op onze 
school. Dit hebben de schoolbesturen in Den Haag met de gemeente afgesproken. De 
verandering was nodig om te voldoen aan de Wet op het primair onderwijs. Ook komt de 
nieuwe procedure tegemoet aan wensen van ouders.

De nieuwe wijze van aanmelden geldt voor kinderen die zijn geboren op of na 1 oktober 
2015. Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2015? Neem dan met ons contact op of we nog 
plaats hebben in de leeftijdsgroep van uw kind. 

De nieuwe aanmeldprocedure geldt voor kinderen tot 4 jaar.

Kennismaken en oriënteren

Om geïnteresseerde ouders kennis te laten maken met onze school, organiseren we regel-
matig Open ochtenden. Hiermee willen we u een beeld geven van wat we belangrijk vin-
den op onze school, wat we willen bereiken met onze leerlingen, de manier waarop we 
lesgeven en hoe we kinderen helpen in hun ontwikkeling. U bent van harte welkom op een 
van onze kennismakingsmomenten.

Aanmelden
Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 
jaar wordt thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u 
zich aanmelden op onze school, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Aanmelden vóór de 
leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? 
Het aanmeldformulier kunt u downloaden op scholenwijzer.denhaag.nl

Op onze school is voldoende plaats beschikbaar voor de kinderen die zich aanmelden. Als 
u uw kind wilt aanmelden, maak dan een afspraak met de directeur van de school. U kunt 
uw kind op onze school meestal direct inschrijven.

Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we (6+)4 we-
ken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we voldoende extra ondersteuning kunnen 
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bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met 
het vinden van een school die dit wel kan.

Inschrijven
Als u de inschrijving op onze school ondertekent, dan weet u dat uw kind het volgend 
schooljaar een plekje heeft op onze school.

Meer informatie
Meer informatie over aanmelden op de basisschool in Den Haag vindt u op de website 
scholenwijzer.denhaag.nl.

Buitenschoolse opvang (BSO)/ 2 Samen

In samenwerking met 2 Samen zorgt basisschool Cosmicus ervoor dat de kinderen goed 
opgevangen worden, zowel voor als na schooltijd. Indien u gebruik wilt maken van buiten- 
schoolse opvang kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van 2 Samen via het 
nummer 070 – 338 55 00. Indien u eerst de locatie wilt bezichtigen voordat u uw kind wilt 
inschrijven; neem dan contact op met de locatie:
2Prinsjes, Prinsegracht 186, 070 – 389 77 08.

Cosmicus Talent Ontwikkeling (CTO)

Basisschool Cosmicus wil de ontwikkeling van haar leerlingen optimaal bevorderen, daar- 
om bieden we enkele dagen in de week extra activiteiten aan. De focus ligt niet alleen op 
de cognitieve ontwikkeling, maar er wordt ook aandacht besteed aan de overige ontwik- 
kelingsgebieden. Er worden verschillende activiteiten op het gebied van kunst, techniek, 
muziek en sport georganiseerd. Zo wordt de sociale, emotionele en creatieve ontwikke- 
ling van de leerlingen bevorderd. De leerlingen kunnen deelnemen aan activiteiten zoals 
tekenen/schilderen, robotica, vioollessen, techniek en sport. De extra schoolactiviteiten 
zijn na schooltijd. De activiteiten zijn doordeweeks na schooltijd van 15.15 uur tot 16.15 uur.

C.J.G. (Centrum voor Jeugd en Gezin)

CJG Stadsdeel Centrum is het Centrum voor Jeugd en Gezin waar ouders terecht kunnen 
met hun vragen over opvoeding en opgroeien. Deze dienst is gevestigd op Paviljoensgracht 
1, 2512 BL Den Haag. Ze zijn te bereiken via telefoon: 0800 - 285 40 70 (optie 8) en e-mail: 
centrum@cjgdenhaag.nl.
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het CJG volgen het groeiproces van ieder 

mailto:centrum@cjgdenhaag.nl
mailto:centrum@cjgdenhaag.nl
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kind. Dit gebeurt in aansluiting op de onderzoeken van de consultatiebureaus, voor kinde- 
ren van nul tot vier jaar. Samen met u willen we ertoe bijdragen dat kinderen zich zo goed 
mogelijk ontwikkelen. Daarom wordt uw kind – gedurende de schoolperiode – enkele 
malen onderzocht. Naast het licha melijk onderzoek komen een aantal andere zaken aan 
de orde, want gezondheid is meer dan ‘niet ziek zijn’. Het betekent ook dat het kind thuis 
zonder problemen slaapt, eet, speelt, omgaat met broertjes of zusjes, luistert, zich aan de 
regels houdt, enzovoort. Ook op school hoort een kind zich lekker te voelen: te kunnen 
leren, vriendjes en vriendinnetjes te hebben, niet gepest te worden, enzovoort.
Al deze zaken komen daarom naast de lichamelijke gezondheid aan de orde.

Wanneer wordt uw kind onderzocht?

In groep 2 worden alle kleuters onderzocht door de jeugdarts. Er wordt een lichamelijk 
onderzoek gedaan, waarbij gekeken wordt naar gewicht, oren, ogen, rug, houding en mo- 
toriek. Daarnaast wordt met de ouders dieper ingegaan op het gedrag en het sociaal func- 
tioneren van het kind.
In het jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt het een inenting tegen de ziekten difterie, 
tetanus en polio (de DTP-prik) en tegen de bof, mazelen en rode hond (de BMR-prik). Voor 
deze vaccinatie krijgt u een oproep thuisgestuurd.
De onderzoeken vinden in de loop van het schooljaar plaats. Voorafgaand aan de onder- 
zoeken krijgt u nadere informatie. Alle informatie die wij over uw kind hebben wordt ver- 
trouwelijk behandeld. 

Gedragsprotocol

Binnen onze school is het belangrijk dat we met elkaar, met leerkrachten, ouders en kinde-
ren, afspraken maken over hoe we met elkaar omgaan. Het uiteindelijke doel is een leer- 
en leefomgeving waar iedereen zich veilig voelt. 
Het gedragsprotocol vormt de verklaring van het schoolbestuur, de directie, de leerkrach-
ten, de leerlingen en de ouders waarin is vastgelegd dat men grensoverschrijdend gedrag 
op school volgens een vooraf bepaalde handelwijze aanpakt. 
Basisschool Cosmicus wil voor alle kinderen die de school bezoeken een veilige school 
zijn. Dit brengt met zich mee dat wij expliciet stelling zullen nemen tegen grensoverschrij-
dend gedrag en concrete maatregelen zullen nemen wanneer zij dit gedrag signaleren of 
gemeld krijgen. Voor het gedragsprotocol verwijzen we u naar de website. 
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Gezonde school

Basisschool Cosmicus is sinds 2013 een gezonde school. Daarom 
vindt de school gezond eten en het welbevinden op school belang-
rijk. Op school besteden we structureel aandacht aan gezonde voe-
ding, sociale veiligheid en het welbevinden. Denk hierbij aan projec-
ten als week van hygiëne en week van de pauzehap en aan lessen 
over gezonde voeding en het stimuleren van gezond eetgedrag van 
kinderen tijdens de ochtendpauze, de lunch, en bij traktaties en het 
stimuleren van een goede zorg voor het gebit. Ouders spelen hierbij 

een grote rol. Daarom vragen wij daar dan ook veel aandacht voor van u als ouders. 

Ontbijt

Tussen het ontbijt en het avondeten van de vorige dag kan twaalf uur of meer zitten. Het 
eten van vorige avond is ’s morgens helemaal verteerd. Uw kind heeft dan nieuwe voe-
dingsstoffen nodig om weer goed te kunnen starten. Daarom is het belangrijk om samen 
met uw kind te ontbijten. Eet het niets, dan kan het zich niet goed concentreren op school.

Fruitpauze

Op school hebben wij een fruitbeleid. Dat houdt in dat u uw kind stukjes fruit in een aparte 
trommel dient mee te geven voor de ochtendpauze. Het eten van meer fruit draagt bij aan 
een gezonde ontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat fruit op school ervoor 
zorgt dat kinderen ook thuis vaker gezond eten. Op onze school willen we graag gezond 
eetgedrag bevorderen. Daarom is het niet toegestaan voor de leerlingen om cola, frisdrank, 
chips, koekjes, snoep of kauwgum mee naar school te nemen.

Gezonde lunch

Tijdens de lunch om 12.00 uur kunnen de kinderen even iets eten en drinken, samen met 
hun leerkracht. Voor het eten en drinken dient u zelf te zorgen. Zorg voor een stevige, goed 
sluitende broodtrommel, zodat het brood lang lekker blijft. Voor een gezonde voeding 
maakt het veel uit welk soort brood u kiest, waarmee u het besmeert en wat u erop doet 
als beleg. Geef uw kind bij voorkeur volkorenbrood of bruinbrood. Besmeer het brood met 
halvarine. Uw kind krijgt zo voldoende vitamine A en D. 

Elk kind een waterbidon!

Onze school werkt samen met de GGD. Dankzij GGD kunnen wij elke leerling voorzien van 
een eigen waterbidon. Op deze manier willen wij de leerlingen stimuleren om meer water 
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te drinken. Als drank mogen geen frisdranken meegenomen worden naar school. De kin-
deren kunnen zich ook opgeven voor schoolmelk. Tevens wordt er met de kinderen afge-
sproken dat er alleen in de pauzes gegeten wordt; tijdens de les is dit niet toegestaan! Voor 
meer informatie over gezond eten kunt u surfen naar www.voedingscentrum.nl.

Gezonde traktaties

Kinderen mogen trakteren als ze jarig (geweest) zijn. Wij willen u verzoeken zoveel moge-
lijk ‘gezond’ te trakteren bij zulke gelegenheden. De traktatie wordt aan het einde van de 
dag mee naar huis gegeven. Voor meer informatie over gezond eten kunt u surfen naar 
www.voedingscentrum.nl.

Hoofdluis/luizenbeleid

Hoofdluis is besmettelijk, iedereen kan het krijgen. Het is dan ook van groot belang dat bij 
een ieder die het krijgt, het zo snel mogelijk behandeld wordt. Na elke vakantie worden alle 
leerlingen op hoofdluis gecontroleerd. Er is een protocol opgesteld ter bestrijding van 
hoofdluis op school. Dit protocol ligt ter inzage op school bij de directie.

Huiswerk

Er wordt op school huiswerk meegegeven. De kleuters krijgen bij de start van een nieuw 
thema een themabrief mee waarin verschillende oefeningen en de bijbehorende woor-
denlijsten zijn opgenomen. Leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 ontvangen ook regel-
matig woordenlijsten, zodat u thuis mee kunt werken aan de woordenschatvergroting van 
de kinderen.
In de vakgebieden waarbij Snappet wordt ingezet, krijgen de leerlingen huiswerk mee op 
Snappet. De leerkracht kan dan specifieke leerdoelen klaarzetten om thuis meer te 
oefenen.
Wij verzoeken u dringend het opgegeven huiswerk met uw kind te maken of te oefenen en 
op de afgesproken dag weer mee terug naar school te geven. De leerkracht houdt bij wel- 
ke leerlingen er wekelijks hun huiswerk inleveren en in het ontwikkelingsoverzicht vermeldt 
de leerkracht of het huiswerk op tijd is ingeleverd.

http://www.voedingscentrum.nl/


Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat er op school iets niet loopt zoals u dat gewenst had, wat te maken 
heeft met verkeerde inschattingen en/of (mis)communicatie. De meeste klachten ‘over de 
dagelijkse gang van zaken in de school’ worden in goed onderling overleg opgelost. Wij 
gaan ervan uit dat u in de eerste instantie een gesprek aangaat met de groepsleerkracht en/
of intern begeleider. Als deze afhandeling (tussen betrokkene partijen) niet tot tevredenheid 
heeft geleid, kan overleg met de directie plaats vinden. Indien ook deze afhandeling niet 
tot tevredenheid heeft geleid, kunnen ouders/leerlingen een beroep doen op de klachten-
regeling. In zo een geval kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon, die de school 
heeft aangesteld. De bedoeling van de klachtenregeling is ervoor te zorgen, dat eventuele 
klachten op een zorgvuldige wijze worden behandeld. 
Binnen school is een vertrouwenspersoon aangewezen. De vertrouwenspersoon onder-
zoekt de gevolgde procedure ten aanzien van de klacht op school en gaat na of er moge-
lijkheden zijn om de klacht naar tevredenheid van de klager op te lossen. Ook kunnen de 
ouders of leerlingen bij de vertrouwenspersoon melden dat hij of zij een klacht heeft over 
ongewenste intimiteit of agressie. Indien nodig verwijst de interne vertrouwenspersoon u 
door naar de externe vertrouwenspersoon of wint advies in. In geval van seksuele intimida-
tie dient de vertrouwenspersoon de klager te wijzen op de mogelijkheid om aangifte te 
doen bij de politie. 

Contactgegevens vertrouwenspersoon
Interne vertrouwenspersoon
Sifa Yilmaz 
070-4023522
s.yilmaz@bscosmicus.nl 

Externe vertrouwenspersoon
M. Kors
Lucas Onderwijs
Postbus 93231
2509 AE Den Haag
070 – 3001166
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Meld – en aangifteplicht

In het kader van bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs geldt 
een aangifteplicht voor het bevoegd gezag en een meldplicht voor het personeel bij een 
dergelijk zedenmisdrijf. Als aan een personeelslid bekend is dat een medewerker van de 
school zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan strafbare handelingen op sek-
sueel gebied jegens een minderjarige leerling van de school, dient hij dat terstond aan de 
schoolleiding en het bevoegd gezag te melden. Het bevoegd gezag treedt onverwijld in 
overleg met de vertrouwensinspecteur (centraal meldpunt: 0900-111 3 111). Indien uit dat 
overleg moet worden geconcludeerd dat er een redelijk vermoeden is van een strafbare 
handeling, doet het bevoegd gezag aangifte bij de politie. Voordat het bevoegd gezag 
daartoe overgaat stelt het de ouders van de betrokken leerling en de betreffende persoon 
hiervan op de hoogte. De vertrouwenspersoon is van deze meldplicht vrijgesteld. Hij dient 
de klager wel te wijzen op de mogelijkheid van het doen van aangifte bij de politie.

Kledingvoorschriften

Wij verwachten van zowel de leerlingen als van de leerkrachten dat zij correct en niet aan- 
stootgevend gekleed zijn op school. Extreme en/of provocerende uitingen op kleding die 
gerelateerd zijn aan religie, politiek of seksualiteit zijn niet toegestaan.

Medicatie

Indien uw kind medicijnen moet innemen onder schooltijd willen wij u verzoeken dit door 
te geven bij de betreffende leerkracht en vervolgens samen een verklaring in te vullen. In 
sommige gevallen kan het van belang zijn dat leerkrachten ook geïnformeerd worden over 
medicatie, ook al worden deze niet onder schooltijd gebruikt.
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Meenemen spullen/materialen

In principe ontvangen de kinderen alle benodigde spullen, zoals schriften, potloden, gum 
en een etui van school. Kinderen hoeven dus niets van huis mee te nemen. Het is niet de 
bedoeling dat kinderen speelgoed van huis meenemen. Wij hebben op school voldoende 
materialen en meegenomen spullen kunnen stuk- of kwijtraken en dat is niet prettig.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Ieder school heeft een signaleringsfunctie wat betreft de zorgen rondom de ontwikkeling 
van de leerlingen. Mochten er zorgen zijn rondom kinderen, dan wordt dit in ten alle tijde 
eerst met de ouders besproken. Mocht er geen verandering komen in de situatie en merkt 
de school dat de ontwikkeling van het kind ernstig wordt belemmerd, kan er besloten wor-
den tot een melding bij Jeugdzorg. Dit wordt aan de ouders gemeld. 
Per 1 juli 2013 is het werken met de meldcode een wettelijke verplichting voor alle organi-
saties die met kinderen en volwassenen werken. Deze meldcode geeft richtlijnen voor 
scholen wat ze moeten doen bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishande-
ling. Een uitvoerige toelichting is te vinden op: http://www.meldcodehaagseregio.nl/ 

Onderwijsinspectie

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop 
kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verant- 
woordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resul- 
taten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van vol- 
doende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op 
orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze ge- 
vraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onder- 
wijs als geheel te verbeteren. Kijk voor meer informatie op: www.onderwijsinspectie.nl 

De onderwijsinspectie heeft een kwaliteitsonderzoek verricht op februari 2015. Met trots 
kunnen wij u meedelen dat Cosmicus positief is beoordeeld en het basisarrangement heeft 
gekregen. Dat betekent dat de school voldoet aan de normen van goed onderwijs. 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Onderwijstijd

Sinds 1 augustus 2006 hebben basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs meer 
ruimte om zelf de onderwijstijd in te delen. De onderwijstijd moet in het primair onderwijs 
aan de volgende normen voldoen: 
• Leerlingen moeten 8 achtereenvolgende jaren 7520 uren onderwijs krijgen
• Indien de school kiest om leerlingen in alle leerjaren evenveel uren onderwijs te geven, 

moeten alle leerlingen minimaal 940 uur per jaar onderwijs krijgen
• Voor leerlingen in de groepen 3 tot en met 8 geldt een vijfdaagse schoolweek. 
• Maximaal 7 keer per jaar mag voor deze groepen een vierdaagse schoolweek worden 

ingeroosterd in plaats van een vijfdaagse. 

Onze school voldoet aan de hierboven genoemde eisen. Basisschool Cosmicus heeft ge-
kozen voor een gelijke verdeling van de onderwijsuren in alle leerjaren. Alle leerlingen krij-
gen dit schooljaar 996 uur onderwijs. Dat betekent dat we ruim boven de norm van 940 
uur zitten en waarbij leerlingen over 8 achtereenvolgende jaren in totaal minimaal 7520 uur 
onderwijs krijgen. 
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Leer-/vormingsgebied 1 & 2 3 4 5 6 7 8

Spelinloop / -uitloop 15

Schrijven 35 150 90 30 30 30 30

Bewegingsonderwijs 90 90 90 85 90 90 90

Reis- en omkleedtijd 60 40 40 70 40 40 40

Speelwerkles / Hoekenwerk 405 150

Taal 60 410 300 300 300 300 300

Spelling 80 80 80 80 80

Woordenschat 200 60 70 70 70 70 70

Begrijpend lezen 90 90 90 90 90

Technisch lezen 120 60 60 60 60

(Voor)Lezen 75 60 100 90 100 100 100

Rekenen & wiskunde 120 255 300 330 330 330 330

De Vreedzame School 45 45 45 45 45 45 45

Engels/Verkeer 30 30 25 40 40 40

AK/GE/NT 40 120 120 120 120

Wereldverkenning 105 30

Social emotioneel ontwikkeling 25

Muziek 30 30 45 45 45 45 45

W&T / Handvaardigheid 60 45 45 45 45 45

Weekendgesprek 15 15 15 15 15 15 15

Fruitmoment 100 75 75 75 75 75 75

Buitenspelen 270 150 75 75 75 75 75

Totaal ingevuld 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650
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Overgang PO naar VO 

Procesgang van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs
‘Een afscheid en een nieuw begin..’

1. Totstandkoming van het basisschooladvies

Informatiemiddag totstandkoming van het basisschooladvies
Na de midden 7 toetsen, in februari, wordt aan de ouders een informatiemiddag georgani-
seerd om hen te informeren hoe het basisschooladvies tot stand komt. Dit ter voorberei-
ding voor de ouders over wat hen en de kinderen te verwachten staat. 

Voorlopig advies groep 7

Eind groep 7, in juni, wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen 
denken voor hun kind. Het voorlopig advies komt tot stand door te kijken naar o.a. de werk-
houding, zelfstandigheid, concentratie en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiernaast 
wordt er ook gekeken naar de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, methodegebonden 
toetsen en advieswijzer IEP. Met alle gegevens op een rij stellen wij een prognose vast en 
geven wij voorlopige schooladviezen met de beschikbare gegevens in eind groep 7. Zo 
wordt het voor de ouders en leerlingen duidelijk welk advies de leerling mogelijk gaat krij-
gen. En samen met elkaar worden er doelen bepaald op welk gebied of gebieden de leer-
ling extra aandacht nodig heeft. Het voorlopig advies wordt besproken en opgesteld door 
de groepsleerkracht, indien nodig leerkracht van groep 6 en met de intern begeleider en de 
directie.

Definitief advies groep 8
Alle leerlingen worden na de afname van CITO M8 besproken met de groepsleerkracht, in-
dien nodig leerkracht van groep 7, intern begeleider en directie. Het definitieve advies is 
gebaseerd op de werkhouding, zelfstandigheid, concentratie, sociaal – emotionele ontwik-
keling, methodegebonden toetsen en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. De ge-
sprekken met ouders en de leerling vindt plaats in februari waarin het schooladvies kenbaar 
wordt gemaakt.

2. Interne organisatie rondom het schooladvies

Hieronder treft u een tijdspad over de activiteiten die gelinkt zijn aan de totstandkoming van 
het schooladvies.
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Wanneer? Wat? Wie?

Januari CITO M7 Groepsleerkracht

Februari Leerling – bespreking over de 
ontwikkeling van de leerling.

Groepsleerkracht en intern 
begeleider

Februari Tijdens de tien minuten – gesprekken 
wordt de voortgang van de leerling 
besproken. Tijdens het gesprek 
worden er doelen vastgesteld voor de 
leerling.

Groepsleerkracht

Februari Informatiemiddag ‘totstandkoming 
schooladvies’

Groepsleerkracht en intern 
begeleider

April Bestellen advieswijzer IEP Intern begeleider

Mei/juni CITO E7 
Advieswijzer IEP

Groepsleerkracht

Juni Kind – gesprekken over de voorlopige 
adviezen.

Groepsleerkracht

Eind juni Voorlopig adviesgesprekken.
De resultaten worden met ouders 
besproken en krijgen zij het voorlopig 
advies te horen. Ook wordt het NIO 
toestemmingsformulier getekend 
door ouders voor de PRO en/of 
LWOO leerlingen.

Groepsleerkracht en intern 
begeleider

Juli Overdracht naar groep 8 Groepsleerkracht groep 7, 
groepsleerkracht groep 8 en  
intern begeleider.

Groep 7
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Wanneer? Wat? Wie?

September Afname didactische toetsen voor PRO/LWOO 
leerlingen (adaptief toetsen)

Groepsleerkracht 

Oktober NIO/ADIT toets afname bij PRO/LWOO leerlingen HCO

November Informatie avond voor groep 8 ouders over het 
traject advisering en VO.

Groepsleerkracht en 
intern begeleider

Januari CITO M8 Groepsleerkracht

Januari Bezoeken een aantal VO scholen Groepsleerkracht

Januari IEP – toets bestellen Intern begeleider

Januari Doornemen onderwijskundige rapporten 
(zorgleerlingen)

Groepsleerkracht en 
intern begeleider

Eind januari/
begin februari

Bespreking eindadvies Groepsleerkracht, intern 
begeleider en directie

Eind januari/
begin februari

Zorgen voor; aanmeldingsformulieren, het eind 
advies, onderwijskundige rapport en CITO

Groepsleerkracht en 
intern begeleider

Februari Eind adviesgesprekken Groepsleerkracht, intern 
begeleider en directie

Februari/maart Eerste aanmeldingsperiode; aanmelden voor een 
VO school

Ouders

Eerste week 
februari

Onderwijskundige rapporten definitief maken Groepsleerkracht

April IEP – eindtoets Groepsleerkracht

Mei Mogelijke aanpassing eindadvies a.d.h.v. IEP – 
toets. (heroverweging)

Groepsleerkracht, intern 
begeleider en directie

Juni BOVO – uitwisselingsmarkt PO -> VO Groepsleerkracht

Eind juni Sluiten leerlingdossier Intern begeleider

Groep8
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3. Communicatie met het voortgezet onderwijs

Het definitieve advies van de basisschool maakt een onderdeel uit van het onderwijskundi-
ge rapport van de leerling. Met behulp van het rapport wordt het eindadvies onderbouwd 
aan de hand van de gegevens voor de VO school.
De basisschool heeft informatieplicht, dit houdt in dat de school informatie moet uitwisse-
len met de VO school. Ouders hebben het recht op tijdige inzage en het recht om hun ei-
gen mening toe te voegen aan het rapport.

4. IEP eindtoets

Op basisschool Cosmicus maken wij gebruik van de IEP eindtoets. Deze toets wordt in april 
afgenomen. Alle leerlingen doen mee met de centrale eindtoets. Deze toets wordt in de 
ochtend afgenomen en duurt maximaal 2 uur. Per ochtend komen de onderdelen taal en 
rekenen aan de orde. De toets bestaat uit meerkeuze en open vragen. Ouders ontvangen 
van deze toets een leerling rapport met daarop de uitslag. Indien er een afwijkend advies 
uitkomt na het maken van de toets, kan het advies worden heroverwogen.

Heroverweging van het advies op basis van de centrale eindtoets

Het basisschooladvies is leidend voor toelating op een VO school. De eindtoets is een 
‘controletoets’ nadat het advies door de basisschool is gegeven in het onderwijskundige 
rapport.

•	 De volgende afspraken gelden hiervoor: 
Wanneer de uitslag van eindtoets Cito ontvangen wordt, worden de volgende stappen 
ondernomen; 
De uitslag van de IEP eindtoets (toets-advies) wordt vergeleken met het basisschoolad-
vies (BSA).

•	  Is het toets-advies gelijk aan of lager dan het BSA, dan wordt het toets-advies verwerkt in 
POVO OT (Onderwijs Transparant; verwerkingssysteem)

•	 Is het toets-advies hoger dan het BSA, dan heroverwegen wij het BSA en verwerken wij 
het toets-advies én de heroverweging in POVO OT. Een heroverweging houdt in dat de 
PO-school, intern, het eindadvies opnieuw bekijkt. Ouders worden in het proces meege-
nomen, maar het uiteindelijke definitieve besluit is aan de school.
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Er zijn twee mogelijke besluiten:
– Het BSA blijft gehandhaafd.
– Het BSA wordt herzien (= naar boven toe bijgesteld).

5. Nazorg

Alle schoolverlaters van de basisschool worden doorgesproken met een contactpersoon 
van het voortgezet onderwijs. Dus ook wanneer het kind al van de basisschool af is, blijven 
wij contact houden. Het bepalen van een schoolkeuze is afhankelijk van de capaciteiten 
van de leerling, de kwaliteit van het onderwijs en het verwachtingspatroon dat de leer- 
kracht van de leerlingen heeft. De school heeft als doel om het maximale uit elke leerling 
te halen en ervoor te zorgen dat de leerling in de meest geschikte soort onderwijs terecht 
komt.

Ontruimingsplan

Het schoolgebouw voldoet aan de gestelde veiligheidsnormen en basisschool Cosmicus 
beschikt over een door de gemeente Den Haag afgegeven gebruiksvergunning.
Jaarlijks vinden er een aantal ontruimingsoefeningen op school plaats. Het ontruimings- 
plan is een belangrijk hulpmiddel bij de voorbereiding op diverse soorten calamiteiten en 
wordt geregeld aangepast.

Overblijven/tussenschoolse opvang (TSO)

De kinderen van basisschool Cosmicus kunnen tussen de middag op school overblijven. 
Het overblijven op school is niet verplicht. Tijdens het overblijven worden de kinderen be-
geleid door één vaste leerkracht. Er zal steeds voldoende toezicht zijn. Tijdens het overblij-
ven worden de normale fatsoensnormen gehanteerd. De ouders zorgen zelf voor een ver-
antwoord lunchpakket, dat wil zeggen bij voorkeur bruin brood met hartig beleg. Voor of 
na het eten kan er bij goed weer buiten gespeeld worden, waarbij het beslist verboden is 
om van de speelplaats af te gaan. 

De kosten voor het overblijven bedragen €160 per jaar per kind. Voor het tweede kind 
(binnen een gezin) wordt €120 per jaar betaald. Vanaf het derde kind wordt er €60 per 
jaar betaald. 
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Parkeren bij school

Wij willen u vragen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. Komt u 
toch met de auto, dan vragen wij u dringend uw auto in een parkeervak te parkeren. 
Kinderen uit laten stappen midden op de weg, levert af en toe bijzonder gevaarlijke situa- 
ties op. Bedankt!

Schorsing en verwijdering

Elk kind is elke dag welkom op school! Als herhaaldelijk is aangegeven dat het gedrag van 
de leerling ontoelaatbaar is maar de situatie desondanks niet verbetert, kan de directie 
overgaan tot schorsing van de leerling voor één tot maximaal vijf dagen. Een schorsing van 
meer dan een dag wordt na overleg met het bevoegd gezag genomen. De directie deelt 
het besluit schriftelijk mee aan de ouders, het bevoegd gezag, de Inspectie van het onder-
wijs en de leerplichtambtenaar. Voor verwijdering van een leerling gaat een traject vooraf 
waarbij de leerling geschorst is geweest. De geconstateerde problemen zijn niet vermin-
derd en het onderwijsleerproces bij de desbetreffende leerling is in ernstige stagnatie. Het 
gedragsprotocol kunt u vinden op de website.

Schoolfotograaf

Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf langs bij ons op school. Hij maakt dan individu- 
ele- en klassenfoto’s die u kunt aanschaffen.

Schoolmelk

Op Basisschool Cosmicus kan uw kind, via een abonnement, elke dag verse schoolmelk 
krijgen. Tussen de middag wordt schoolmelk klassikaal gedronken. U kunt uw kind aan- 
melden via de website www.schoolmelk.nl. U kunt ook een aanmeldformulier ophalen bij 
de conciërge. Het ingevulde formulier moet u opsturen naar Campina schoolmelk. Het 
adres staat op het formulier.

http://www.schoolmelk.nl/
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Schoolongevallenverzekering

Deze verzekering is bedoeld als aanvulling op het verzekeringspakket dat ouders/verzor- 
gers zelf voor hun kinderen hebben afgesloten. Dat wil dus zeggen dat degene die de 
voorwaarden niet toereikend vinden, zelf voor aanvulling dienen te zorgen.
In het kader van deze verzekering zijn verzekerd voor ongevallen:
de leerlingen van Cosmicus, gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van leerkrach- 
ten en/of hulpkrachten.
de bestuursleden, leerkrachten, ondersteunend personeel, stagiaires, vrijwilligers, inval- 
krachten en al degenen die aan schoolse dan wel buitenschoolse activiteiten, deelnemen.

Schooltijden

Groep 1 t/m 8

Maandag 8:30 uur – 12:00 uur 13:00 uur – 15:15 uur

Dinsdag 8:30 uur – 12:00 uur 13:00 uur – 15:15 uur

Woensdag 8:30 uur – 12:00 uur

Donderdag 8:30 uur – 12:00 uur 13:00 uur – 15:15 uur

Vrijdag 8:30 uur – 12:00 uur 13:00 uur – 15:15 uur

Voor alle leerlingen geldt dat zij niet eerder dan 15 minuten voor de aanvang van de lessen 
naar school komen, dus niet voor 8:15 uur. De deuren van de school gaan 8:15 uur open. 
Alle ouders mogen een kwartier lang de klas in om samen met hun kind te lezen of het 
nagekeken werk te bekijken. 

Te laat komen

Wij verzoeken u uw kind op tijd naar school te brengen, zodat de lessen op tijd kunnen 
beginnen. Laatkomers werken zeer storend voor de groepen.
Wanneer uw kind te laat komt verzoeken wij u dit de school tijdig te melden. Bij geen be- 
richt zullen wij contact met de ouders/verzorgers opnemen.
Als leerlingen te vaak te laat of ongeoorloofd absent zijn (drie keer) en leerplichtig zijn, ont- 
vangen de ouders een brief waarin zij op de hoogte worden gesteld van het feit dat bij 
herhaling van ongeoorloofd verzuim of te laat komen melding wordt gemaakt bij de afde- 
ling leerplicht. Deze ouders worden uitgenodigd voor een gesprek bij de directeur om toe- 
lichting te geven op de reden van het te laat komen.
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Traktaties

Kinderen mogen trakteren als ze jarig (geweest) zijn. Wij willen u verzoeken zoveel moge- 
lijk ‘gezond’ te trakteren bij zulke gelegenheden. De traktatie wordt aan het eind van de dag 
mee naar huis gegeven.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2018-2019

Wij verzoeken u dringend om rekening te houden met de vermelde vakantiedata en andere 
vrije dagen. De volgende vakanties en studiedagen zijn door de medezeggenschapsraad 
goedgekeurd en daarmee vastgesteld voor het schooljaar 2018-2019:

Schoolvakanties 2018-2019 Van Tot en met

Prinsjesdag 18 september 2018

Herfstvakantie 22 oktober 2018 26 oktober 2018

Kerstvakantie 24 december 2018 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie 25 februari 2019 1 maart 2019

Goede vrijdag 19 april 2019

Meivakantie 22 april 2019 3 mei 2019

Hemelvaart 30 mei 2019 31 mei 2019

Suikerfeest 4 juni 2019

2e Pinksterdag 10 juni 2019

Zomervakantie 22 juli 2019 30 augustus 2019
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Studiedagen/vrije dagen 2018-2019 Dagen/datum

Studiedag Maandag 17 september 2018 

Studiedag Maandag 12 oktober 2018 

Halve dag (vanaf 12.00 uur vrij!) Vrijdagmiddag 19 oktober 2018

Studiedag Donderdag 22 en vrijdag 23 november 2018

Halve dag (vanaf 12.00 uur vrij!) Vrijdagmiddag 21 december 2018 

Studiedag Maandag 7 januari 2019 

Halve dag (vanaf 12.00 uur vrij!) Vrijdagmiddag 22 februari 2019 

Studiedag Maandag 4 maart 2019

Halve dag (vanaf 12.00 uur vrij!) Donderdagmiddag 18 april 2019 

Studiedag Maandag 6 mei 2019 

Halve dag (vanaf 12.00 uur vrij!) Donderdagmiddag 7 juni 2019

Halve dag (vanaf 12.00 uur vrij!) Donderdagmiddag 18 juli 2019

Margedag Vrijdag 19 juli 2019

Verlof leerlingen

De leerplichtige leeftijd voor kinderen is vijf jaar. Dit betekent dat u uw kind vanaf deze leef- 
tijd niet zomaar thuis mag houden. In voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten aan-
vragen. U kunt het verlof aanvragen via de Cosmicus App maar u dient daarna toch langs te 
gaan bij de directie om het formulier in te vullen.

Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts

Zo’n bezoek hoeft u, als ouder of verzorger, slechts mede te delen aan de groepsleerkracht 
of de administratie. Wel vragen we u om deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd 
te maken. Indien de afspraak toch onder schooltijd valt, dan bent u verplicht om uw kind 
op school te komen ophalen. We sturen kinderen niet alleen naar huis.

Verlof voor luxeverzuim

Voor vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties kan slechts met gewichtige om- 
standigheden toestemming gegeven worden. Hiervoor behoort u een verzoek in te dienen 
bij de schooldirectie. Dit kunt u, minstens vier weken van tevoren, schriftelijk doen. Voor 
meer informatie verwijzen we u door naar de website van gemeente Den Haag; www.den- 
haag.nl/home/bewoners/to/Verzuim.htm
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Vervanging van leerkrachten

Tijdens afwezigheid van een groepsleerkracht wordt deze vervangen door een andere 
leerkracht van de school. Het volgende stappenplan wordt gehanteerd tijdens het afwe-
zigheid van een groepsleerkracht: 
Stap 1: Vervanging door parttime leerkrachten of duo-partners
Stap 2: Vervanging door eigen invalleerkrachten
Stap 3: Vervanging door leerkrachtondersteuner
Stap 4: Vervanging d.m.v. ‘Pool West’
Stap 5: Vervanging door overig ambulant personeel
Stap 6: Leerlingen verdelen over de groepen

Vertelmap

Bij de kleuters geven we elk thema een vertelmap mee naar huis. Een vertelmap is een tas 
met boeken en spelmateriaal, voor kinderen, gemaakt door ouders en/of leerkrachten. In 
de vertelmap zit een prentenboek, een informatief boek en spelmateriaal dat de taalont-
wikkeling en het leesplezier van het kind stimuleert. Voor ouders zit er een leeswijzer met 
aanwijzingen voor hoe ze interactief kunnen voorlezen in de vertelmap.

Ziek melden

Wanneer uw kind door ziekte, of andere redenen, verhinderd is de lessen bij te wonen, ver- 
zoeken wij u dit aan ons te melden tussen 8.00 uur en 8.30 uur. U kunt dat doen via te 
bellen of via de Cosmicus App. Een te late melding zorgt behalve voor ongerustheid, ook 
voor onrust als de lessen al begonnen zijn. De leerkrachten houden de absentie bij. Als uw 
kind afwijkend verzuim vertoont, nodigen we u uit voor een gesprek. Elk ongeoorloofd 
verzuim (hieronder valt ook het te laat komen) wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar.
Wij willen u mededelen dat de school over een dubbele lijn beschikt. Mocht het zo zijn dat 
de telefoon van de school overgaat en er niet wordt opgenomen, adviseren wij u om het 
nog een keer te proberen. Dit omdat het dan mogelijk is dat de administratie op dat mo- 
ment in gesprek is met een ander.

Vragen?

Ondanks alle informatie in deze gids kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Hiervoor 
kunt u terecht bij een van de teamleden, de intern begeleider of de directeur.
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