
Bijlage schoolgids schooljaar 2020-2021 (aanvullende zaken) 
 

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 Fardous Kausar Pedagogisch med. voorschool 
Juf Bouchra el Mkadmi Pedagogisch med. voorschool 
Juf Maike Schaap (di, woe, do, vr) Leerkracht groep 1/2 
Juf Manuela Carmona (ma) Leerkracht groep 1/2 
Juf Carla Zwanenburg Leerkracht groep 3 
Juf Linda Ghiraw Leerkracht groep 4 
Juf Ebru Sonmez Leerkracht groep 5  
Juf Danielle van der Steen (4 dagen) Leerkracht groep 5 (zwangerschapsverlof van sep t/m jan) 
Juf Renske Oosthoek Leerkracht groep 6 
Juf Daisy Ganpat Leerkracht groep 7 
Meester Emin Bas Leerkracht groep 8 
Meester Erwin Bravenboer (di en do) Gymleerkracht 
Meester Erwin Bravenboer (ma en woe) Vakdocent wetenschap & techniek 
Juf Cici Isenia (vr) Vakdocent muziek 
Juf Sifa Yilmaz Intern begeleider voorschool en gr. 1 t/m 8 
Juf Manuela Carmona (di, do en vr) Leerkrachtondersteuner gr. 1/2 
Juf Linda Ghiraw Leerkrachtondersteuner gr. 3/4/5 
Mevr. Toos Jansen Conciërge 
Juf Naz Mohaelden (3 dagen) Logopedist 
Juf Zeenat Ghoerahoe (di) SMW 

 

3.3 Voorschool CosmiKids 
 
Sluiting van de combigroep  
Vorig schooljaar zijn we gestart met een combinatiegroep. Deze groep is de groep waar peuters van de Kleine 
Dolfijn (Yunus Emre school) en peuters van de Cosmikids (Cosmicus) in één groep worden opgevangen op de 
Cosmikids. Deze groep is vorig jaar gestart omdat er op beide peuterleerplekken veel peuters waren die niet op 
tijd op hun eigen peuterleerplek konden worden geplaatst. We zijn nu een jaar verder en Inmiddels is de 
situatie veranderd. De peuters die toen geplaatst zijn, gaan nu bijna allemaal alweer naar de basisschool. Het 
aantal kinderen dat overblijft is maar heel klein. Daarom hebben wij besloten om de combigroep te sluiten.  
 
Wijzigingsbesluit voorschoolse educatie  
Per 1 augustus 2020 komt er een uitbreiding in de uren. De regering heeft besloten dat elke peuter vanaf 1 
augustus 2020, 16 uur per week naar de peuterleerplek mag. https://www.kinderopvangtotaal.nl/regels-
uitbreiding-ve-aanbod-gepubliceerd. 
 
Wat verandert er in het nieuw schooljaar? 
Op de Cosmikids is straks nog één groep. De kinderen komen daar vanaf 31 augustus (als het nieuwe schooljaar 
start) vijf ochtenden, dus ook op woensdag. Bouchra en Fardouss worden de medewerkers van deze groep. 
Emel gaat naar een andere peuterleerplek, de Peutersprong, waar zij 3 hele dagen kan gaan werken. Hieronder 
de aangepaste lestijden:  

• Ma/di/do/vr  8.30 – 11.45 u 
• Woe   8.45 – 11.45 u 



4.3 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 volgende waarden en normen:  

Wederzijds respect en goed gedrag: Respect betekent aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of 
ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent 
oorspronkelijk omzien naar, en vandaar rekening houden met. 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? 
 
Onder goed gedrag wordt verstaan dat je aardig voor elkaar bent, elkaar respecteert, naar elkaar luistert, je 
aan de regels houdt en andere ook aanspreekt n.a.v. de voorgeschreven regels. 

Naastenliefde en solidariteit: Het omkijken naar andere mensen en zich medeverantwoordelijk voelen voor 
het welzijn van zijn medemens, ongeacht de specifieke kenmerken van die personen, zijn blijken 
van naastenliefde. 

Solidariteit is het bewustzijn dat alhoewel individuen verschillende taken, interesses en waarden hebben, de 
orde en samenhang van de maatschappij afhangt van het elkaar kunnen vertrouwen voor het uitvoeren van die 
specifieke taken. Dit houdt in dat individuen inzien dat het verdedigen of het verder helpen van andermans 
belangen uiteindelijk in het belang van het individu zelf is. Het kan daarmee bijdragen aan de sociale cohesie. 
 
Solidariteit staat ook voor samenwerken en samen verantwoording dragen voor de groep. Ook inspringen als 
leerlingen dreigen af te haken, voor elkaar opkomen als men in moeilijkheden zit en gezamenlijk de schouders 
zetten onder een waardevolle actie horen hierbij. Solidariteit betekent ook betrokkenheid bij misstanden in de 
wereld en de behoefte om daar iets, binnen het vermogen, aan te doen. 

Zorgvuldigheid en geduld: We gaan voorzichtig en respectvol met elkaars gevoelens, ideeën en bezittingen om, 
maar ook met maatschappelijke thema’s als energie, water, milieu, 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).  

Duurzaamheid: Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoet komt aan de levensbehoeften 
van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Het gaat hierbij om 
economische, sociale en leefomgevingsbehoeften. Voorbeelden op school hiervan energiebesparing en 
inzet van kosteloos materiaal. 

Moed: Moed is de morele kracht waaruit je ondanks angst, conflict en tegenslag, handelt naar eigen 
opvattingen en geweten. Handelen uit moed leidt tot een positieve zelfbevestiging. Op school verstaan wij 
hieronder: presenteren, de ander aanspreken, uitkomen voor je mening, oplossen van conflicten etc. Je mag 
eigenwijs zijn maar zonder mensen te kwetsen. 

7.6 Medezeggenschapsraad (MR)  

Veel beslissingen die door het bestuur en door de schoolleiding genomen worden, zijn van leerlingen 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 
vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen worden aangekondigd via onze ouderapp Fiep. 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:  
• Juf Renske Oosthoek (voorzitter) 
• Juf Daisy Ganpat  
 
Ouders:  
• Dhr. Hurseven Babayigit  
• Dhr. Suat Yildiz  
 

8. C.J.G. (Centrum voor Jeugd en Gezin) 
 
Onderzoek en begeleiding door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen 
Onze school werkt samen met de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het Centrum Jeugd en Gezin 
(CJG). Het CJG is voor Haagse kinderen en hun ouders dé plek voor informatie, advies en hulp bij opgroeien en 
opvoeden.  De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen samen met ouders de groei en ontwikkeling van 
kinderen. Dit gebeurt tijdens een aantal vastgestelde momenten in de schoolperiode van het kind, waarvoor u 
een uitnodiging ontvangt. 
 
Gezondheidsonderzoek Basisonderwijs 
Rond de leeftijd van 5 jaar en 10 jaar wordt uw kind uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek bij de 
jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek worden onder andere lengte, gewicht, gehoor, ogen, 
motoriek, eet- en beweeggedrag van uw kind bekeken.  Met dit onderzoek wordt de ontwikkeling van uw kind 
samen met u gevolgd. Tijdens de onderzoeken is ook ruimte voor vragen en indien nodig wordt samen met u 
gekeken naar een oplossing of extra ondersteuning.   
 
Extra ondersteuning  
Het is voor kinderen, jongeren en hun ouders altijd mogelijk om bij de jeugdartsen of jeugdverpleegkundigen 
langs te komen voor een extra onderzoek of gesprek. Aanleiding hiervoor kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over 
groei, gehoor, gedrag of gezondheid. Bel hiervoor het CJG: 0800-2854070. 
Ook neemt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige deel aan de zorgstructuur van de school.  
 
Vaccinaties 
Kinderen in Nederland krijgen het Rijksvaccinatieprogramma (RIVM) aangeboden. De inentingen in dit 
programma zorgen voor bescherming tegen bepaalde infectieziekten. De jeugdartsen en 
jeugdverpleegkundigen van het CJG voeren deze inentingen uit. Uw kind ontvangt daarvoor automatisch een 
uitnodiging. Meer informatie: www.rijksvaccinatieprogramma.nl. 
 
Gegevens van uw kind 
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het CJG gebruiken de persoonsgegevens uit de 
leerlingadministratie van de school. Als u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit aangeven bij school.  
Wanneer u niet bent verschenen bij een afspraak nemen de jeugdartsen of jeugdverpleegkundigen telefonisch 
contact met u op. Als dat niet lukt wordt zonodig aan de school gevraagd hoe het met uw kind gaat, tenzij u 
hiertegen bezwaar heeft gemaakt. 
 
Meer informatie en contact 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het CJG. Op 
werkdagen kan dit telefonisch via 0800-2854070. Kijk ook op de website www.cjgdenhaag.nl. 
 



8. Vakantieregeling 2020-2021 
 
Schoolvakanties 
2020-2021  Eerste dag Laatste dag  

Prinsjesdag 15 september 2020  

Herfstvakantie 19 oktober 2020 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 26 februari 2021 

Goede vrijdag 2 april 2021  

2e Paasdag 5 april 2021  

Meivakantie 26 april 2021 7 mei 2021 

Suikerfeest 12 mei 2021  

Hemelvaartsdag 13 mei 2021 14 mei 2021 

2e Pinksterdag 24 mei 2021  

Zomervakantie 19 juli 2021 27 augustus 2021 

 
Studiedagen/vrije dagen  
2020-2021 Dagen/datum  

Studiedag  14 september 2020 

Halve dag  
(vanaf 12.00 uur vrij!) 

16 oktober 2020 

Studiedag  26 oktober 2020 
 

Halve dag  
(vanaf 12.00 uur vrij!)  

4 december 2020 

Halve dag  
(vanaf 12.00 uur vrij!)  

18 december 2020 

Studiedag  4 januari 2021 

Halve dag  
(vanaf 12.00 uur vrij!) 

19 februari 2021 

Studiedag  1 maart 2021 

Studiedagen 18 en 19 maart 2021 

Halve dag  
(vanaf 12.00 uur vrij!) 

1 april 2021 

Halve dag 
(vanaf 12.00 uur vrij!)  

9 april 2021 

Halve dag  
(vanaf 12.00 uur vrij!) 

23 april 2021 

Studiedag 7 juni 2021 



 
Halve dag  
(vanaf 12.00 uur vrij!) 

15 juli 2021 

Margedag 16 juli 2021 

 

 

 


