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De Strandwacht
school verbonden aan het Pedologisch Instituut

vo orwo ord

Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen. 

Waar ‘ouders’ staat, kan ook ouder(s)/verzorger(s) worden gelezen.

‘Ons onderwijs; durven en doen’

De Strandwacht, school verbonden aan het Pedologisch Instituut, 
is een openbare school voor kinderen met psychiatrische en/of 
gedragsproblemen die vaak ook (ernstige) leerproblemen heb-
ben. Onze leerlingen hebben baat bij intensieve begeleiding op 
gedragsgebied om tot leren te komen en zijn daarom aangewezen 
op speciaal onderwijs met als specialisme ‘gedrag’. 

De naam ‘De Strandwacht’ zegt iets over de plaats waar de school staat, dicht bij zee, beschut 

achter de duinen. Onze naam drukt uit dat we kinderen opvangen en over ze waken, daar waar 

de ‘zee’ soms rustig en soms wild is. Wij bieden zeer speciaal onderwijs op maat aan kinderen 

die vanwege hun problemen speciale aandacht en ondersteuning nodig hebben. De talenten 

van de leerling vormen voor ons de basis van waaruit we werken om het kind (samen met de 

ouders) te helpen en te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Onze kernwaarden zijn ‘deskundigheid, vertrouwen en eigenheid van ieder individu’.

In deze schoolgids beschrijven we hoe we onderwijs en ondersteuning bieden aan onze leerlin-

gen. We gaan in op de doelstellingen, de werkwijze, de inhoud en de organisatie van het onder-

wijs en de ondersteuning. De informatie in deze gids is van toepassing op de hoofdlocatie en 

alle nevenvestigingen van De Strandwacht. Voor alle vestigingen zijn daarnaast aparte informa-

tiebladen gemaakt.

Heeft u na het lezen van deze gids vragen of suggesties? Die horen we graag van u, 

telefonisch (070-325.4002) of per mail (info@destrandwacht.nl).

Het managementteam van De Strandwacht, 

Anita Lette (directeur)

Gerben Verhoef, locatiedirecteur a.i.

Suzan Stromeier, locatiedirecteur a.i.

Esther Hofstede, teamleider

Talisa Hof, teamleider



Op onze school wordt iedere leerling gewaardeerd om wie 
hij is. Respect voor de eigenheid van ieder kind staat in ons 
pedagogisch en didactisch handelen voorop. Van daaruit 
ondersteunen we de leerlingen bij het zelfstandig zoeken naar 
oplossingen en mogelijkheden. Daarbij benutten we hun talenten 
zo goed mogelijk. De leerlingen worden uitgedaagd om samen te 
werken, initiatieven te nemen, elkaar te helpen en mee te doen 
aan activiteiten in en voor de school. Door deze succeservaringen 
groeit hun zelfvertrouwen en leren de leerlingen positief over 
zichzelf te denken. Het doel is dat wij elk kind helpen zich zo 
optimaal mogelijk te ontwikkelen.

de  St randwa cht  school verbonden aan het Pedologisch Instituut2

Waar De Strandwacht voor staat 

De diverse locaties

Op De Strandwacht volgen met ingang 

van het nieuwe schooljaar 

ongeveer 350 leerlingen 

onderwijs, verdeeld over 

zevenentwintig groe-

pen: achttien groepen 

op de hoofdlocatie 

in Den Haag, vier 

groepen op de lo-

catie Westland, een 

groep in Delft

(Daghulp), twee 

groepen bij Youz 

en twee groepen bij 

Daghulp Den Haag.

Op De Strandwacht zitten leerlingen 

met een toelaatbaarheidsver-

klaring speciaal onderwijs 

(SO) die passen binnen de 

doelgroep van de school. 

Leerlingen waarvoor 

het ZMOK-onderwijs 

de meest passende 

onderwijsvorm is, 

worden niet geplaatst 

op De Strandwacht. 

Dit geldt ook voor de 

leerlingen die onderwijs 

nodig hebben dat aansluit 

bij hun sterk internaliserende 

gerichte problematiek. 

Op de achterkant van deze schoolgids vindt u de adressen en telefoonnummers van alle locaties.
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Ook vinden wij het van belang dat kinderen 

met verschillende culturele en levensbe-

schouwelijke achtergronden elkaar op school 

ontmoeten, van elkaar leren plus waardering 

en respect voor elkaar krijgen. Op onze school 

wordt in de lessen ‘Mens en samenleving’ 

aandacht besteed aan diverse godsdiensten, 

zonder een voorkeur te hebben voor de een of 

de ander.

Passend Onderwijs

Alle scholen in Nederland werken volgens 

het principe van ‘Passend Onderwijs’. De 

bedoeling is dat de leerlingen zoveel moge-

lijk thuisnabij onderwijs krijgen, waarbij de 

scholen extra ondersteuning bieden voor de 

ontwikkeling van de leerling, als blijkt dat dit 

nodig is. Kan een basisschool de extra onder-

steuning niet bieden (omdat de leerling meer 

nodig heeft dan de school zelf kan bieden) 

dan kan de leerling verwezen worden naar 

het speciaal onderwijs. Het uitgangspunt is 

dan ook: dichtbij waar het kan, speciaal als het 

nodig is. Dit is de reden dat De Strandwacht, 

naast de locaties in Den Haag, ook gevestigd is 

in het Westland. Bij plaatsing van de leerling 

is de woonplaats en het samenwerkingsver-

band waar de toelaatbaarheidsverklaring is 

(of wordt) afgegeven voor ons leidend tenzij 

de dichtstbijzijnde locatie van De Strandwacht 

niet passend is.

Om een dekkend onderwijsaanbod voor alle 

leerlingen, dus ook voor leerlingen in het 

speciaal onderwijs, te bieden zijn samenwer-

kingsverbanden tussen scholen en besturen 

opgericht. Als voorbeeld: het samenwerkings-

verband Stichting Passend Primair Onderwijs 

Haaglanden verbindt voor het primair onder-

wijs alle scholen uit de gemeenten Den Haag, 

Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. 

De Strandwacht heeft vanwege haar regio-

functie voornamelijk te maken met de sa-

menwerkingsverbanden die werkzaam zijn in 

Haaglanden, Westland, Delfl anden, Zoeter-

meer en Midden-Holland.

Iedere (basis)school heeft een schoolonder-

steuningsprofi el (SOP) opgesteld. 

Het SOP van De Strandwacht is te vinden op 

de website van de school. In het schoolonder-

steuningsprofi el wordt aangegeven welke ex-

tra ondersteuning De Strandwacht in of naast 

het onderwijs kan bieden. 

De Strandwacht is een openbare school. 
Openbaar onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen, 
zonder onderscheid te maken op basis van godsdienst of 
levensbeschouwing van de ouders.

Openbaar onderwijs



Omdat De Strandwacht speciaal onderwijs 

biedt, wordt voor iedere leerling een ontwik-

kelingsplan gemaakt, waarin het ontwikke-

lingsperspectief is opgenomen. In het ontwik-

kelingsplan beschrijft de school de doelen 

op zowel didactisch als sociaal-emotioneel 

gebied. Vanaf groep 6 wordt in het uitstroom-

perspectief ook beschreven wat de verwach-

tingen zijn voor de leerling aan het einde 

van groep acht en de wijze waarop aan het 

einddoel wordt gewerkt. De school heeft met 

de ouders twee keer per jaar overleg over het 

ontwikkelingsplan.

Het samenwerkingsverband geeft voor 

leerlingen die aangewezen zijn op speciaal 

onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring af. 

De Commissie van Begeleiding (CvB) van De 

Strandwacht bepaalt of de leerling plaatsbaar 

is. Mocht de CvB beslissen dat de leerling 

niet plaatsbaar is, dan kan De Strandwacht de 

leerling niet het onderwijs en de ondersteu-

ning bieden die deze nodig heeft om tot leren 

te komen.

Voor elke leerling geldt dat deze alleen 

geplaatst kan worden (of blijven) met een gel-

dige toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het 

samenwerkingsverband.

Leerlingen van De Strandwacht die onderwijs 

volgen op de locaties Youz of één van de lo-

caties van de Daghulp (in Den Haag of Delft) 

hebben geen toelaatbaarheidsverklaring 

nodig, zij vallen onder een andere regeling, de 

zogenoemde plaatsingsbekostiging (residenti-

ele plaatsing).
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Plaatsen en inschrijven

Als de huidige school van uw kind (de stam-

school) aangeeft dat een school voor speciaal 

onderwijs voor uw kind een beter passende 

onderwijsplek is, wordt door de stamschool, 

met toestemming van ouders, een dossier 

(digitaal) opgestuurd naar De Strandwacht.

Op De Strandwacht wordt bepaald of uw kind 

plaatsbaar zou kunnen zijn, met andere woor-

den of De Strandwacht tegemoet kan komen 

aan de onderwijsbehoeften. 

Om dit vast te stellen wordt een ‘plaatsings-

onderzoekweek’ gepland. Tijdens deze week 

volgt uw kind het onderwijs op De Strand-

wacht en wordt het geobserveerd. De resul-

taten hiervan worden door de Commissie van 

Begeleiding (CvB) besproken en voorzien van 

handelingsadviezen. Deze handelingsadviezen 

worden met u besproken tijdens het adviesge-

sprek. 

Naar aanleiding van het plaatsingsonderzoek 

wordt al dan niet een positief advies aan de 

toelaatbaarheidscommissie gegeven. Indien 

er een negatief plaatsingsadvies volgt, wordt 

met u besproken wat naar onze mening een 

meer passend aanbod is voor uw kind. Na de 

‘plaatsingsonderzoekweek’ gaat uw kind terug 

naar de stamschool. 

De stamschool vraagt met ons positieve plaat-

singsadvies plus de informatie uit het plaat-

singsonderzoek de toelaatbaarheidsverklaring 

(TLV) aan bij het samenwerkingsverband 

waartoe de stamschool behoort. Ouders kun-

nen de toelaatbaarheidsverklaring niet zelf 

aanvragen.

Als het samenwerkingsverband de TLV voor 

uw kind heeft afgegeven dan meldt u dit bij 

De Strandwacht. Uw kind kan dan worden 

ingeschreven. Als er geen plaats is in een pas-

sende groep dan komt uw kind op de plaat-

singswachtlijst.

Uw kind kan alleen bij ons worden ingeschre-

ven met een toelaatbaarheidsverklaring van 

een samenwerkingsverband én een positief 

plaatsingsadvies van de toelaatbaarheids-

commissie van De Strandwacht. Inschrijving 

gebeurt altijd schriftelijk nadat hiervoor een 

afspraak is gemaakt.

De Strandwacht is een voorziening Speciaal 

Onderwijs Gedrag in de regio’s Haaglanden 

(samenwerkingsverband SPPOH), Delfl anden 

(samenwerkingsverband PPOD) en Westland 

(samenwerkingsverband SPOW). 

Leerlingen uit deze regio’s hebben voorrang 

op de leerlingen uit andere regio’s, indien het 

aantal aanmeldingen het aantal beschikbare 

plaatsen overstijgt. 

In andere gevallen dient er een schriftelijke 

onderbouwing te zijn van een SO-school uit 

uw regio waaruit blijkt dat de desbetreffende 

school niet kan voorzien in de ondersteu-

ningsbehoefte van de leerling. 

Aanmelding
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Kennismaken nieuwe ouders

De Strandwacht heeft informatiemiddagen 

voor ouders die graag De Strandwacht willen 

bezoeken. Dit geldt voor ouders 

die overwegen hun kind aan 

te melden of die reeds in 

de procedure naar plaat-

sing zitten. We houden 

dus geen open dagen, zo-

als op sommige scholen 

wel gebruikelijk is.

De reden hiervoor is dat 

ouders op deze manier 

uitgebreide informatie ont-

vangen vanuit verschillende 

disciplines. Daarnaast is het voor 

onze leerlingen rustiger als er niet regelmatig 

ouders door de school lopen.

Tijdens de informatiemiddagen krijgen 

ouders informatie over de werkwijze van De 

Strandwacht en is er een korte rondleiding 

waarbij ouders de school kunnen 

zien. 

Op deze middagen zijn 

er geen leerlingen in de 

school aanwezig.

Ouders kunnen vragen 

stellen over de route 

richting plaatsing en het 

(onderwijs)aanbod op De 

Strandwacht. Er zijn col-

lega’s van meerdere disci-

plines aanwezig. Ouders kun-

nen zich via de administratie opgeven voor 

een informatiebijeenkomst: administratie@

destrandwacht.nl of 070-325.4002.

Opnieuw aanvragen toelaatbaarheidsverklaring 

Bij plaatsing op onze school, heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Bij de af-

gifte bepaalt het samenwerkingsverband hoe lang de TLV geldig is. Als de periode is verstreken, 

blijft het kind niet automatisch ingeschreven op het speciaal onderwijs. In overleg met ouders 

wordt, indien nodig, een nieuwe TLV aangevraagd. De Strandwacht begeleidt deze aanvraag. 



Het onderwijs
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Groep StrandTaal

Voor kinderen die naast intensieve begeleiding op gedragsgebied 

ook intensieve begeleiding behoeven op spraak-taalgebied en com-

municatieve vaardigheden, hebben we samen met Viertaal de groep StrandTaal opgezet. 

In deze groep zitten leerlingen in de leeftijdscategorie van 4 tot 7 jaar.

De begeleiding in een reguliere cluster 2 of cluster 4 groep is voor deze leerlingen niet voldoen-

de. In groep StrandTaal zorgen we ervoor dat de lessen en de leeromgeving aansluiten bij het 

niveau van iedere leerling. 

Er is zowel op gedrags- als spraak-taalgebied intensieve begeleiding, zowel van medewerkers 

van cluster 2 als cluster 4. Om geplaatst te worden in groep StrandTaal zijn een toelaatbaar-

heidsverklaring categorie midden én een arrangement medium vanuit Viertaal noodzakelijk.

Samenstelling van de groepen

De leerlingen worden op grond van di-

dactisch niveau, talenten, kindkenmerken, 

leeftijd en ontwikkelingsniveau ingedeeld in 

groepen. Dit betekent dat De Strandwacht 

niet alleen een groepsindeling naar leeftijd 

kent, zoals dat op de meeste reguliere basis-

scholen het geval is. Om iedere leerling goed 

te kunnen begeleiden zijn de onderbouw-

groepen niet groter dan twaalf leerlingen. 

De groepen in de middenbouw zijn niet 

groter dan veertien leerlingen en de school-

verlatersgroepen tellen in beginsel maximaal 

vijftien leerlingen.

De praktijkgerichte groepen

In het schooljaar 2021-2022 zijn wij gestart 

met een praktijkgerichte bovenbouwgroep. 

In het schooljaar 2022-2023 zullen wij 2 

praktijkgerichte groepen hebben. Deze groe-

pen zijn bedoeld voor leerlingen met een 

uitstroombestemming Pro of VMBO-B waar-

bij het leren in de praktijk goed aansluit. Er 

wordt in deze klassen thematisch gewerkt 

met behulp van de methode ‘Alles in 1'. In 

het schooljaar 2022-2023 zullen we als pilot 

in deze groepen de leerlingen uitnodigen om 

samen met hun ouders aan te sluiten bij het 

startgesprek in augustus/september.



Werken met leerlijnen

Ons onderwijs is zo ingericht dat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De kerndoe-

len van het speciaal onderwijs (gedrag) vormen daarbij de basis. We houden rekening met het 

talent, temperament en de mogelijkheden van de leerling. We doen dat met behulp van de leer-

lijnen van het CED (Centrum Educatieve Dienstverlening), die gericht zijn op praktijk van het 

speciaal (basis)onderwijs. Ook hebben we een stimulerende aanpak en positieve verwachtingen 

ten aanzien van alle leerlingen. Het werken met leerlijnen is terug te vinden in ons schoolplan 

en het ontwikkelingsplan van elk kind. 

De wijze waarop we werken is gebaseerd op de uitgangspunten die in het schoolplan staan 

vermeld.
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Taal 

Het werken aan communicatieve en taalvaardigheden krijgt veel aandacht binnen De Strand-

wacht, omdat veel kinderen een spraaktaalachterstand hebben als ze bij ons op school komen. 

Taalonderwijs bestaat uit mondelinge taal, schriftelijke taal en taalbeschouwing. 

Voor het vakgebied taal gebruiken wij de volgende methodes: 

• ‘Kleuterplein’

• ‘Veilig leren lezen’ Kim-versie voor het aanvankelijk lezen

• ‘Taal op maat’ en ‘Spelling op maat’ voor spelling, taalbeschouwing en stellen 

• ‘Nieuwsbegrip’ voor begrijpend lezen

• ‘Flits’ voor technisch lezen

Educatieve software horend bij de methode wordt ingezet als extra oefenmateriaal.

• Engels: Vanaf het schooljaar 2021-2022 werken we met de methode ’Stepping Stones’.

Ons onderwijsaanbod en de door ons gebruikte methodes 
voldoen aan de kerndoelen van het speciaal onderwijs. 
Wij geven onderwijs in onderstaande vakken.

De vakken

Rekenen

Tijdens het rekenonderwijs leren de kinderen omgaan met getallen en bewerkingen (optellen, 

aftrekken, delen, vermenigvuldigen). Ook ontwikkelen de kinderen praktische vaardigheden 

zoals klokkijken, omgaan met geld, meten, wegen, omgaan met tijd en ruimte en werken met een 

rekenmachine. Tevens wordt een begin gemaakt met wiskundige inzichten, waarbij de ervaringen 

van de leerling centraal staan. Voor het vakgebied rekenen gebruiken we de volgende methodes:

• ‘Kleuterplein’

• ‘Wereld in Getallen’ (vanaf schooljaar 2022-2023)

• ‘Nieuwsrekenen’ sluit aan bij de teksten van begrijpend lezen

Schrijfonderwijs

Het schrijfonderwijs wordt aangeboden met de methodes:

• ‘Schrijven leer je zo’ voor groep 1 t/m 3 en ‘Schrijftaal’ voor schrijfvaardigheid

• ‘Pennenstreken’ vanaf groep 3

De vakken
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Mens en wereld

Het vakgebied Mens en wereld bestaat uit vier onderdelen:

• Mens en samenleving (waaronder verkeer en geestelijke stromingen)

• Natuur en techniek (waaronder biologie)

• Oriëntatie op ruimte (waaronder aardrijkskunde en topografi e)

• Oriëntatie op tijd (waaronder geschiedenis)

Voor het vakgebied gebruiken we de methode ‘De Zaken’. De kleuters werken thematisch met 

behulp van ‘Kleuterplein’. De jaarlijkse themaweken omvatten ook onderwerpen op het gebied 

van Mens en Wereld. Op onze school wordt geen godsdienstonderwijs aangeboden. Wel krijgen 

de leerlingen in de lessen ‘Mens en samenleving’ informatie over diverse godsdiensten.

Werken met thema’s 

locatie Paddepad en Westland

Naast de reguliere lessen worden twee keer 

per jaar de meer praktische vakken techniek, 

koken, muziek en kunstzinnige oriëntatie 

gedurende een aantal weken binnen een 

thema aangeboden. Bij één van de thema’s 

nodigen we de ouders uit om de afsluiting bij 

te wonen.

Tijdens de kooklessen maken we gebruik 

van het kooklokaal (de keuken). Recepten 

worden door de medewerkers waar nodig 

aangepast voor de kinderen, bijvoorbeeld 

door te werken met foto’s of pictogrammen. 

Sociaal-emotioneel leren

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de 

leerlingen krijgt veel aandacht in ons onder-

wijsprogramma. Daarbij staan de volgende 

onderwerpen centraal:

- Kennis van jezelf en de ander

- Jezelf presenteren

- Een keuze maken

- Opkomen voor jezelf

- Omgaan met je beperking/stoornis

- Ervaringen delen

- Aardig doen / omgaan met ruzie

- Veiligheid / welbevinden

We gebruiken hiervoor de programma’s  

• ‘Leefstijl’ in alle groepen

• ‘Liefdesplein’ in groep 8

• ‘Safe you, Safe me’

Het zorgteam geeft jaarlijks trainingen ge-

richt op het sociaal-emotioneel leren.
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Mondelinge taalvaardigheid 

In de groepen A, B en C en in de onderbouw 

groepen van de locatie Westland worden 

lessen mondelinge taalvaardigheid gegeven. 

Deze lessen worden gegeven door de logo-

pediste van school, in samenwerking met 

de leerkracht en onderwijsassistent. Doel is 

het vergroten van de woordenschat en het 

stimuleren van de vertelvaardigheid.

ICT

Iedere groep heeft de beschikking over een aantal computers in de klas. Hierop werken de 

kinderen met educatieve programma’s en gebruiken ze het internet. Om ervoor te zorgen dat 

kinderen veilig op het internet kunnen werken, besteden we aandacht aan mediawijsheid. Op 

alle locaties werken we met digitale schoolborden. 

Ook educatieve software wordt ingezet als extra oefenmateriaal, zoals Hoofdwerk, Ambrasoft 

en Rekentuin. Nieuwe educatieve software: Einstein en Gynzy kids.

Muziekonderwijs 

Muziekonderwijs is ingeroosterd in het les-

programma. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van de methode ‘Vier muziek met!’ 

Kunstzinnige oriëntatie

Eén keer per week krijgen de leerlingen 

tekenen of handvaardigheid van de groeps-

leerkracht. Door middel van kunstzinnige 

oriëntatie maken de leerlingen kennis met 

kunstzinnige en culturele aspecten in hun 

leefwereld. 

De leerlingen leren afbeeldingen, beelden, 

maar ook muziek, taal, spel en beweging te 

gebruiken om er gevoelens en ervaringen 

mee uit te drukken in taal en beeld. Leerlin-

gen leren te refl ecteren op eigen werk en dat 

van anderen.

11



de  St randwa cht  school verbonden aan het Pedologisch Instituut12

Bewegingsonderwijs/zwemmen 

De leerlingen die op de locatie Paddepad 

onderwijs volgen, krijgen twee tot drie keer 

per week bewegingsonderwijs in 

de vorm van gymnastiek en/

of zwemmen. 

Een aantal keer per jaar 

komt er een externe judo-

leerkracht die alle leerlin-

gen judoles geeft tijdens 

uren van de gymnastiekles. 

Alle leerlingen douchen na 

afl oop van de gymnastiekles. Als 

dit op medische gronden niet is toegestaan, 

dan kunt u dit middels een doktersverklaring 

aangeven.

Op locatie Youz krijgen de leerlingen twee 

keer per week gymnastiek van een vakleer-

kracht bewegingsonderwijs.

De kinderen van de Daghulpgroepen in Den 

Haag krijgen twee keer per week bewegings-

onderwijs van een vakleerkracht. In Delft 

maakt de Daghulpgroep 2x per week gebruik 

van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Op de locatie Westland krijgen de kinderen 

twee keer per week gymnastiek van een vak-

leerkracht bewegingsonderwijs en eenmaal 

per week judo van een judoleraar.

De gemeente Den Haag biedt zwemonder-

wijs aan. De zwemlessen zijn gratis. Aan het 

vervoer naar het zwembad en terug zijn voor 

ouders kosten verbonden.

Op maandag of vrijdag zwemmen de leerlin-

gen van de hoofdlocatie van de groepen 3 tot 

en met 5 in zwembad ‘De Waterthor’, Thor-

beckelaan 350, Den Haag. 

Als de leerlingen het A- en 

B-diploma behaald heb-

ben, stopt de zwemles. 

Op school wordt dan een 

ander onderwijsprogramma 

aangeboden. Leerlingen die 

in leerjaar 6 nog geen zwem-

diploma hebben, kunnen deel 

blijven nemen aan het zwemonderwijs, mits 

er ruimte is in het zwemrooster.

De leerlingen in de hogere groepen krijgen 

geen schoolzwemles, ook niet als ze nog geen 

zwemdiploma hebben.

In het begin van het schooljaar wordt bekend 

gemaakt op welke dag de zwemles van uw 

kind plaatsvindt. De leerkracht maakt be-

kend wanneer de kijkdagen en het diploma-

zwemmen zijn.

Voor het vervoer naar het zwembad betaalt u een 

bijdrage van €22,-. Voor het tweede kind uit één 

gezin betaalt u €11,- voor het derde kind €8,- (dit 

geldt ook als de kinderen op verschillende Haagse 

basisscholen zitten). 

De gemeente Den Haag kan het vervoer van en naar 

het zwembad alleen organiseren als iedereen betaalt. 

Betaal daarom s.v.p. op tijd. 



Burgerschap 

Binnen ons onderwijs besteden wij aandacht 

aan actief burgerschap en sociale integratie. 

Wij willen de leerlingen voorbereiden op het 

leven in de samenleving van nu en straks en 

hen inzicht bieden in gewoonten, waarden 

en normen van verschillende bevolkings-

groepen. Dit wordt vormgegeven binnen de 

reguliere lessen, maar ook middels diverse 

thema’s/activiteiten.

Overige activiteiten 

De kinderen volgen een druk en intensief 

programma. Wij vinden het belangrijk dat er 

ook ruimte is voor plezier en ontspanning. 

Daarom organiseren wij diverse sporteve-

nementen en excursies, die onder schooltijd 

plaatsvinden. 

Ook vieren wij met de kinderen Sinterklaas, 

Kerstmis en Pasen en besteden we aandacht 

aan andere culturele feestdagen. Daarnaast 

vindt er op de locatie Paddepad een aan-

tal keer per schooljaar een theaterochtend 

plaats, die door de klassen/leerlingen zelf 

wordt ingevuld.

Externe activiteiten

Jaarlijks gaan de leerlingen van de locaties 

Paddepad, Westland naar een theatervoor-

stelling en komt er een theatergezelschap 

op school om daar een voorstelling te geven. 

Ook gaan onze leerlingen naar bijvoorbeeld 

het Kinderboekenmuseum, het Kunstmu-

seum en het Museon voor speciale lessen. 

De planning van deze voorstellingen is in 

het begin van het schooljaar bekend en kan 

daarom niet worden opgenomen in deze 

schoolgids. U vindt hiervan een overzicht 

op onze website in het jaaroverzicht en 

ook worden deze activiteiten vermeld in de 

activiteitenkalender in onze tweewekelijkse 

nieuwsbrief.

Schoolreisje en schoolkamp

De leerlingen van de locaties Paddepad, 

Westland en Delft gaan op schoolreis. De 

kosten hiervoor zijn niet opgenomen in de 

ouderbijdrage. Wij vragen u hiervoor dus 

apart te betalen. Via Social Schools (ons ou-

dercommunicatieplatform) en/of de nieuws-

brief krijgt u hierover informatie. Leerlin-

gen van de locaties Daghulp Den Haag en 

Daghulp Delft gaan met Jeugdformaat op 

schoolreis. De schoolverlaters van de locatie 

Paddepad en Westland gaan niet op school-

reis, maar op een meerdaags schoolkamp. 

Ook hiervoor vragen we u om een fi nanciële 

bijdrage. Zodra hier meer over bekend is 

krijgt u de nodige informatie.

De vakken

De Strandwacht
school verbonden aan het Pedologisch Instituut
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Ondersteuning voor uw kind

De ondersteuning is op onze school georganiseerd op groeps- en 
leerlingniveau. Bij inschrijving wordt uw kind ingedeeld in de 
groep waar hij het beste past. Op basis van zowel de didactische 
gegevens als de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt voor elke 
leerling een ontwikkelingsplan (OP) op maat gemaakt.

Individuele ondersteuning

Bij extra individuele ondersteuning kunt u 

denken aan kortdurende logopedie, ergothe-

rapie, fysiotherapie, sociale vaardigheidstrai-

ning en spelbegeleiding. De school 

geeft de noodzaak van deze 

behandeling bij ouders 

aan. 

Deze extra ondersteu-

ning wordt deels door 

externen binnen de 

school aangeboden, de 

bekostiging loopt via 

de zorgverzekering. De 

externen hebben als het 

ware hun praktijk in de 

school.

Regelmatig is er meer vraag 

dan aanbod voor deze extra individuele 

ondersteuning op De Strandwacht. Daarom 

wordt ouders zonodig geadviseerd deze extra 

ondersteuning na schooltijd extern via de 

zorgverzekering aan te vragen.

Startgesprek 

In het begin van elk schooljaar vindt er een 

startgesprek plaats tussen de ouders en de 

leerkracht. Mochten er andere personen in 

het leven van uw kind zijn die een 

belangrijke rol spelen, dan 

kunnen zij uiteraard 

ook aansluiten bij dit 

gesprek.

In dit gesprek is 

ruimte voor de 

verwachtingen 

en wensen die 

leerkracht(en) en 

ouders hebben van 

elkaar, de communicatie, 

de school en de ontwikkeling 

van de leerling. Zo komen we tot een 

optimale samenwerking en afstemming.

In het gesprek stellen we een communicatie-

plan op maat vast: school en ouders spreken 

samen af op welke manier en hoe vaak er 

contact is.

14
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Ontwikkelingsplanbespreking

Tweemaal per jaar wordt u als ouder uitgeno-

digd om met de leerkracht het ontwikkelings-

plan van uw kind te bespreken en de doelen 

met elkaar te bespreken. Bij dit over-

leg kan ook een andere me-

dewerker die bij uw kind 

betrokken is (op verzoek 

van school en/of ouders) 

aanwezig zijn. Te denken 

valt aan de intern begelei-

der, orthopedagoog of maat-

schappelijk werker. Tijdens de 

ontwikkelingsplanbespreking komen 

zowel de didactische als de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van uw kind op school en thuis 

aan de orde. U kunt vragen stellen en mee-

denken over wat het beste is voor uw kind. 

Uw aanwezigheid is noodzakelijk om een 

goede afstemming te krijgen tussen thuis en 

school. U ontvangt tijdig de uitnodiging voor 

het bespreken van het ontwikkelingsplan en 

krijgt voorafgaand aan de bespreking leestijd 

om het ontwikkelingsplan van uw kind door te 

nemen.

Wilt u het OP eerder ontvangen ter voorberei-

ding op het gesprek dan kunt u een mail stu-

ren naar administratie@destrandwacht.nl zodat 

zij het OP van te voren naar u mailen.

Wilt u een papieren versie dan kunt u een 

week vóór de bespreking het ontwikkelings-

plan bij de administratie ophalen nadat u dit 

heeft doorgegeven aan de leerkracht van uw 

kind.

Leerlingvolgsysteem 

Om het onderwijs en de zorg zo goed mogelijk 

af te stemmen op de mogelijkheden en de be-

hoeftes van uw kind, houden wij de vorderin-

gen op didactisch en sociaal-

emotioneel gebied bij in 

ons leerlingvolgsysteem. 

De doelen, onderwijs-

behoeften en resultaten 

worden beschreven in het 

leerlingdossier van uw kind 

en worden met u besproken bij 

de ontwikkelingsplanbespreking.

Intensieve leerlingbespreking

Rondom iedere klas staat een kernteam. Dit 

kernteam bestaat uit de leerkracht(en), de 

onderwijsassistent, de intern begeleider, de 

orthopedagoog en de teamleider. Het kern-

team kan advies over of ondersteuning voor 

een leerling vragen aan de Commissie van 

Begeleiding (CvB). De commissie vergadert 

maandelijks. 

De samenstelling van deze CvB is fl exibel, 

naar gelang de aard van de vraag. 

Een MT lid en een orthopedagoog maken 

altijd deel uit van de CvB. Het doel van de be-

spreking is om zorgen en krachten in kaart te 

brengen en afspraken te maken over de bege-

leiding van de betreffende leerling. Wordt uw 

kind in de CvB besproken, dan wordt u daar 

vooraf over op de hoogte gesteld. Naderhand 

neemt een lid van de CvB contact met u op om 

verslag te doen van het overleg. 
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Onderwijskundig rapport

In het digitale administratiepakket van de 

school (Esis) worden diverse gegevens van de 

leerlingen opgeslagen, waaronder toetsgege-

vens. Deze gegevens worden door de school 

zelf gebruikt om de vorderingen van de leer-

lingen goed te kunnen volgen.

Als uw kind de school verlaat, zorgt De 

Strandwacht voor een onderwijskundig rap-

port dat bestemd is voor u en de vervolg-

school waar uw kind naar toe gaat. Dit rapport 

bevat zowel informatie over de didactische 

en sociaal-emotionele ontwikkeling als het 

ontwikkelingsplan van uw kind.

Verwijsindex

Op De Strandwacht wordt gewerkt met de 

‘Verwijsindex’. We houden ons aan de lande-

lijke regels en afspraken rondom de ‘Verwijs-

index’. Dat betekent dat alle nieuwe leerlin-

gen bij plaatsing in de ‘Verwijsindex’ worden 

ingevoerd.

De Verwijsindex is een digitaal programma 

dat verbinding legt tussen instanties zodat ze 

contact met elkaar kunnen opnemen om te 

overleggen hoe ze uw kind het beste kunnen 

helpen. De verbinding wordt alleen gelegd 

als De Strandwacht en een andere instantie 

allebei een signaal in de Verwijsindex hebben 

geplaatst op naam van uw kind en u daarover 

hebben geïnformeerd. Om informatie uit te 

mogen wisselen hebben de betrokken instan-

ties uw toestemming nodig. 

School Video Interactie Begeleiding - In het kader van professionalisering van onze me-

dewerkers en/of het duiden van het gedrag van leerlingen, maken wij geregeld video-opnames. 

Deze zijn voor intern gebruik. We maken alleen opnames van leerlingen als de ouders daarvoor 

toestemming hebben gegeven. U kunt het protocol SVIB bij de school opvragen.

Rapport 

Alle leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport. Dit rapport wordt gemaakt voor het kind. 

De leerkrachten bespreken dit rapport met het kind. Met ouders vindt in februari/maart een 

rapportgesprek plaats. In juni zal alleen een gesprek plaatsvinden als ouders dit nodig achten. 

Hiervoor kunnen zij dan een afspraak maken. 
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• veilig fysiek optreden;

• sociaal emotioneel leren; 

• pesten;

• kindermishandeling en huiselijk geweld; 

• sociale veiligheid.

Soms is het nodig dat we fysiek moeten in-

grijpen ter bescherming van de leerling zelf 

of zijn omgeving (andere kinderen en me-

dewerkers). Ons team is hiervoor geschoold 

middels de training ‘Veilig fysiek optreden’.

In het uiterste geval moeten we helaas toch 

een leerling schorsen of verwijderen. Daarbij 

werken we volgens de procedure van ons be-

stuur De Haagse Scholen (DHS), die zorgvul-

dige behandeling van leerlingen, ouders en 

medewerkers waarborgt.

De Strandwacht ziet een sociaal veilige 

schoolomgeving als dé basis voor een positief 

onderwijsleerklimaat voor haar leerlingen.

Het is belangrijk dat leerlingen, ouders, 

medewerkers en anderen zich beschermd 

voelen tegen bedreigingen, veroorzaakt door 

het gedrag van mensen in en om de school. 

Hierbij gaat het om de psychische, sociale en 

fysieke veiligheid, objectieve en subjectieve 

bedreigingen. 

Binnen De Strandwacht draagt de beleids-

groep ‘Zorg’ verantwoordelijkheid voor het 

opstellen van het beleid op het gebied van 

sociale veiligheid. De beleidsgroep zet beleid 

uit op onderwerpen die betrekking hebben 

op de ondersteuningsstructuur en het peda-

gogisch klimaat binnen de school, te weten: 

Veilig werken en leren 

Wij vinden het heel belangrijk dat medewerkers én leerlingen 
veilig kunnen werken en leren op onze school. Veiligheid, 
waardering en respect voor elkaar zijn belangrijke pijlers in ons 
onderwijs en binnen onze school.
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Wij behandelen het dossier van uw kind 

vertrouwelijk. Alleen medewerkers die bij het 

onderwijs aan uw kind betrokken zijn, mogen 

het dossier inzien. Het wordt in een afgeslo-

ten kast bewaard. Alle medewerkers van De 

Strandwacht ondertekenen bij indiensttreding 

een streng privacyreglement en zijn in het be-

zit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

U als ouder kunt met ons een afspraak maken 

om het dossier van uw kind in te zien. Dit zal 

altijd in aanwezigheid van een directielid zijn. 

Derden kunnen alleen informatie krijgen over 

uw kind als u daarvoor schriftelijk toestem-

ming heeft gegeven. Nadat uw kind van school 

is gegaan, wordt het dossier vijf jaar bewaard. 

Dit is wettelijk zo bepaald. Daarna wordt het 

vernietigd. 

U kunt het protocol ‘Persoonsgegevens (ex-)

leerlingen en ouders’ bij de school opvragen.

U mag ervanuit gaan dat wij op school zorg-

vuldig omgaan met persoonsgegevens van 

kinderen, ouders en medewerkers. De Haagse 

Scholen (DHS), waar wij deel van uitmaken, 

heeft privacybeleid geformuleerd met als 

kernpunten:

• we zijn transparant en communiceren actief 

naar alle betrokkenen, ouders, leerlingen, me-

dewerkers en leveranciers en dienstverleners, 

over de wijze waarop met gegevens en infor-

matie wordt omgegaan;

• we zorgen voor een adequate technische 

beveiliging van gegevens en informatie;

• we werken uitsluitend met erkende instru-

menten op het gebied van beveiliging en 

afspraken;

• we werken uitsluitend met gegevens en 

informatie die noodzakelijk zijn om het vooraf 

bepaalde doel te realiseren (gegevensminima-

lisatie).

Daarnaast zijn informatieve folders voor ou-

ders en medewerkers opgesteld. 

De Strandwacht maakt gebruik van online 

onderwijskundige applicaties. In deze applica-

ties worden persoonsgegevens verwerkt. DHS 

sluit met alle leveranciers een verwerkers-

overeenkomst waarin rechten en plichten van 

de school (verantwoordelijke) en leverancier 

(bewerker) zijn geregeld. DHS maakt hier-

bij gebruik van de verwerkersovereenkomst 

van de PO-raad, welke deel uitmaakt van het 

PO-raad privacy convenant. Deze verwerkers-

overeenkomsten worden door DHS centraal 

afgesloten.

Op de website van De Haagse Scholen www.

dehaagsescholen.nl/privacy-statement vindt u 

het privacy-statement met verdere informatie. 

Bij DHS is een functionaris gegevensbescher-

ming aangesteld.

De Haagse Scholen heeft voor het gebruik van 

beeld- en filmmateriaal in de openbare ruimte 

een richtlijn opgesteld die ook door onze 

school wordt gehanteerd.

Alhoewel wij met de meest mogelijke zorgvul-

digheid omgaan met persoonsgegevens kan 

het in exceptionele gevallen voorkomen dat 

er gegevens verloren gaan of in onbevoegde 

Privacy
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handen terecht komen. Bij De Haagse Scholen 

is daarom (conform de wetgeving) een meld-

punt datalekken ingericht. Vanuit dit meld-

punt wordt de afhandeling van elk (mogelijk) 

datalek gecoördineerd.

Landelijk worden bepaalde gegevens van 

scholen in Nederland geanonimiseerd gere-

gistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs 

(DUO) in BRON (basisregistratie onderwijs) 

en door de Onderwijsinspectie. 

De leerlingdossiers worden bij het verlaten 

van de school ter beschikking gesteld aan 

de nieuwe onderwijsinstantie waar uw kind 

wordt ingeschreven. De inschrijving- en dos-

siergegevens zijn indien gewenst bij de direc-

tie van de school op te vragen. 

Meldcode ‘Kindermishandeling 
en huiselijk geweld’

Op De Strandwacht wordt de meldcode ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’ gehanteerd, 

zoals deze wettelijk is vastgelegd. Het hanteren van de meldcode heeft als doel medewerkers te 

ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

De meldcode bevat een stappenplan. Dit stappenplan leidt de medewerker stap voor stap door 

het proces vanaf het moment dat er gesignaleerd wordt tot aan het moment dat er eventueel 

een beslissing genomen wordt over het doen van een melding.

Het stappenplan bestaat uit de volgende stappen

1. In kaart brengen van signalen en signalen delen met ouders.

2. Collegiale consultatie en consultatie bij Veilig Thuis.

3. Voortgangsgesprek met ouder(s)/verzorger(s).

4. Wegen van het risico, de aard en de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld.

5. Hulp organiseren en effecten volgen óf melden bij Veilig Thuis.

Het zorgteam van De Strandwacht (bestaande uit orthopedagogen en psychologen) monitort 

signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld en heeft een adviesfunctie. Tijdens alle 

stappen uit de meldcode kan advies ingewonnen worden bij het zorgteam. Het zorgteam be-

waakt de rode draad tijdens het doorlopen van de stappen.
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Communicatie met ouders en kind

Het is voor de ontwikkeling van uw kind belangrijk dat u als ou-
der en wij als school goed met elkaar samenwerken. Dit betekent 
dat wij u informeren over hoe uw kind het doet op school. Wij 
verwachten van u dat u veranderingen of gebeurtenissen in uw 
thuissituatie, die van belang zijn voor uw kind, aan ons doorgeeft.

Informatie en thema’s 

Voor algemene informatie over de school 

krijgt u jaarlijks van ons deze schoolgids. U 

ontvangt elke twee weken een nieuwsbrief. 

Daarin staan de laatste ontwikkelingen en 

gebeurtenissen op school en op de locatie 

waar uw kind verblijft. De nieuwsbrieven 

worden ook geplaatst op de website van onze 

school: www.destrandwacht.nl onder het kopje 

‘Nieuwsbrieven’. 

Tijdens de ouderochtenden, -middagen of 

-avonden behandelen wij verschillende 

thema’s, bijvoorbeeld het omgaan met media-

wijsheid, trainingen voor kinderen, commu-

nicatie met ouders of over hoe een per-

soonsgebonden budget (PGB) moet worden 

aangevraagd. 

Deze ouderbijeenkomsten vinden alleen 

doorgang bij voldoende aanmeldingen.

‘Social Schools’ wordt gebruikt als commu-

nicatiemiddel. Een systeem speciaal ontwik-

keld voor de communicatie tussen scholen en 

ouders en helemaal afgestemd op de AVG. U 

krijgt hiervoor een inlogcode wanneer u uw 

kind heeft ingeschreven op De Strandwacht. 

Mocht u deze code kwijt zijn of nooit ontvan-

gen hebben, dan kunt u hierover contact op-

nemen met de administratie. Social Schools 

heeft ook een app die u op uw telefoon kunt 

installeren. Losse brieven worden bij voor-

keur niet meer meegegeven.

Omdat de meeste kinderen niet door hun ou-

ders gebracht en gehaald worden, is er geen 

dagelijks contact met u als ouder. Het contact 

vindt voornamelijk plaats via Social Schools. 



Ouderbetrokkenheid 

Onze school hecht grote waarde aan ou-

derbetrokkenheid; het stimuleren van de 

ouderbetrokkenheid is bij ons op school 

volop in ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt 

dat ouderbetrokkenheid één van de belang-

rijkste pijlers is van goed onderwijs.

Wat ís ouderbetrokkenheid?

Ouderbetrokkenheid wil zeggen, dat ouders 

betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun 

kind, bij de school en bij de leerkracht. 

Ouders hebben belangstelling voor hoe 

het op school gaat, zij schep-

pen voorwaarden voor het 

maken van huiswerk en be-

geleiden hun kind hierbij.

Uit onderzoek blijkt dat 

kinderen betere school-

resultaten behalen, hun 

talenten beter kunnen 

ontplooien en zich geluk-

kiger voelen, als ouders en 

leerkrachten goed met elkaar 

samenwerken. 

Ouderbetrokkenheid gebeurt dus ook thuis 

en levert een grote bijdrage aan de ontwik-

keling en het leersucces van uw kind. Zowel 

ouders als school zijn verantwoordelijk voor 

de ontwikkeling van het kind.

Om de ouderbetrokkenheid te stimuleren 

bieden wij het volgende aan:

- startgesprek bij aanvang schooljaar; 

- persoonlijke afspraken m.b.t. contact;

- kijkochtenden/-middagen in de groepen;

- informatieochtend/lunch bij aanvang 

schooljaar.

Voor uw kind is het erg belangrijk dat u hier-

bij aanwezig bent!

Verteltassen

Met behulp van een Verteltas kunt u op een 

speelse manier de spraak- en taalontwikke-

ling van uw kind stimuleren.

Elke tas bevat een prentenboek, een infor-

matief boek (geschikt voor kinderen) en 

daarnaast een spel. Al het materiaal heeft 

betrekking op hetzelfde thema, zo 

krijgt u de gelegenheid om mét 

uw kind de woordenschat 

rondom dit thema uit te 

diepen. Wij hebben Vertel-

tassen met diverse aantrek-

kelijke thema’s: zoals Pira-

ten, Vriendschap, Boos zijn, 

Helden, Dolfje Weerwolfje, 

Ridders en Seizoenen.

De Verteltas mag voor een periode van twee 

weken mee naar huis en komt daarna weer 

terug naar school, zodat de tassen goed kun-

nen rouleren.

Met enige regelmaat is er een Verteltasoch-

tend of -middag op school. U bent dan van 

harte welkom om een tas uit te zoeken voor 

uw kind. 

Wilt u meer informatie over de Verteltas? 

Stuurt u dan een mail aan 

administratie@destrandwacht.nl.

21
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Medicijnen op school

Veel van de leerlingen van De Strandwacht 

gebruiken medicatie. Ten aanzien van de ver-

strekking van de medicatie en de verantwoor-

delijkheid voor het correct toedienen van de 

medicatie gelden de richtlijnen in het protocol 

‘Medicijnen’. Uitgangspunt is dat wij ‘ver-

lengstuk’ zijn van de ouders inzake medische 

handelingen, zoals het toedienen van medi-

catie. Wanneer uw kind op school medicatie 

moet krijgen, is het van groot belang dat wij 

over een actueel en juist medicatieformulier 

beschikken. De medicatie moet in de originele 

verpakking (met bijsluiter)op school worden 

aangeleverd.

Wij verzoeken u dan ook, wanneer u uw kind 

inschrijft, om het medicatieformulier in te 

vullen en op school in te (laten) leveren. Het 

is belangrijk om, indien er verandering in me-

dicatiegebruik of innameschema optreedt, dit 

meteen via een nieuw medicatieformu-

lier aan ons door te geven. Wij geven 

alleen medicatie zoals op het medi-

catieformulier staat vermeld. U kunt 

wijzigingen dus niet telefonisch, via 

een briefje of per e-mail doorgeven.

Het medicatieformulier kunt u ook 

downloaden op de schoolwebsite: 

www.destrandwacht.nl > Documenten 

De medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad 

(MR). De MR is het formele inspraakorgaan 

voor ouders en personeel. De MR houdt zich 

onder andere bezig met het formatieplan, het 

zorgplan, de visie van de school en van De 

Haagse Scholen (het bestuur) en de fi nanciële 

situatie. In de raad zitten drie ouders en drie 

personeelsleden. De leden van de MR worden 

gekozen voor een periode van drie jaar. Via de 

website houdt de MR de ouders op de hoogte. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met 

de medezeggenschapsraad: mr@destrandwacht.

nl.

De inspraak van ouders en personeel voor 

bovenschoolse zaken is geregeld via de Ge-

meenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR). Informatie over de GMR is te vinden 

op de website www.dehaagsescholen.nl onder 

Onze organisatie > Medezeggenschap.

Wijziging van uw gegevens 

Indien u een nieuw (mobiel) telefoonnummer of e-mailadres krijgt of wanneer u verhuist, 

vragen wij u de nieuwe gegevens tijdig door te geven aan de administratie van onze school (via 

administratie@destrandwacht.nl). Het is namelijk zeer belangrijk dat we u altijd kunnen bereiken 

in geval van calamiteiten.
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Foto’s en filmpjes

Wij vinden het erg leuk om foto’s van activi-

teiten in en buiten het klaslokaal te maken. 

Sommige ouders vinden het echter niet pret-

tig dat er een foto van hun kind gemaakt of 

gepubliceerd wordt. Tijdens het startgesprek 

wordt u gevraagd een formulier in te vullen 

over het maken/gebruiken van foto’s en/of 

video’s van uw kind.

Omdat anderen natuurlijk niet kunnen 

weten wie er wel en wie er niet gefotogra-

feerd of gefi lmd mag worden, is het voor de 

leerlingen verboden om foto’s of fi lmpjes te 

maken met bijvoorbeeld hun mobiele tele-

foon. Aan ouders verzoeken wij dringend om 

bij activiteiten alléén foto’s van hun eigen 

kind te maken en niet van anderen. Daarbij 

verzoeken we u eveneens om de gemaakte 

foto’s niet op sociale media te plaatsen.

Zo blijft de privacy van iedereen gewaar-

borgd. 

Als school kunnen wij niet verantwoordelijk 

gesteld worden voor foto’s en fi lmpjes die 

genomen worden door derden. Wij vertrou-

wen erop dat u zich als ouder aan deze regel 

houdt.

De ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders en me-

dewerkers van de school. Zij helpen bij de 

voorbereiding van feesten (zoals Sinterklaas, 

het kerstfeest en het paasfeest), het maken 

van (speel)materialen of helpen bij (sport)

evenementen en uitstapjes. Tevens zorgen 

zij ervoor dat ouders worden gevraagd om 

te helpen bij het zaaiklaar maken van de 

schooltuinen en bij het doen van de lui-

zencontroles na elke schoolvakantie. Meer 

informatie over de ouderraad vindt u in 

het ouder-doe-boekje. Aanmelden voor de 

ouderraad of het ondersteunen bij verschil-

lende activiteiten kan via het formulier dat u 

aan het begin van het schooljaar ontvangt.
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Sponsoring

Als u wel eens iets bestelt via internet, kunt 

u De Strandwacht (zonder dat het u iets 

kost) aan extra geld helpen voor de school-

bibliotheek. Boeken zijn duur en alle beetjes 

helpen.

Hoe werkt het?

• Voordat u gaat bestellen, 

gaat u eerst naar de web-

site van sponsorkliks  

www.sponsorkliks.com.

• U ziet dan een vakje  

‘Wie wilt u sponsoren?’. 

• Kies daar voor De Strandwacht (als u het 

woord ‘Strandwacht’ intoetst, vindt u onze 

school vanzelf).

• U ziet vervolgens de webwinkels die mee-

doen. 

• Klik op de webwinkel naar keuze en bestel 

zoals u dat gewend bent. U betaalt net zoveel 

als anders. Er is voor u geen enkel verschil.

De webwinkel betaalt een commissiebedrag 

en daarvan gaat 75% naar De Strandwacht. 

Nogmaals: uw aankoopbedrag blijft ongewij-

zigd. U betaalt niet meer. Of je nu rechtstreeks 

naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via 

SponsorKliks.nl naar de site van Bol.

com,u betaalt hetzelfde. Alleen in 

het laatste geval keert Bol.com ons 

een commissie uit en profiteert de 

Strandwacht hier direct van! 

Er zijn veel webwinkels aangesloten 

bij Sponsorkliks. Uiteraard kunnen we op 

De Strandwacht niet zien wie er wat besteld 

heeft. Uw bijdrage is dus volstrekt anoniem. 

Ook kunt u de app downloaden waardoor de 

sponsoring nog eenvoudiger verloopt.

Doet u mee? De kinderen zullen u dank-

baar zijn. Via de nieuwsbrief houden we u 

op de hoogte van het bedrag dat er voor de 

bibliotheek ‘verdiend’ is.

Sponsor De Strandwacht-bibliotheek met ‘Sponsorkliks’ 

Sponsoring biedt ruimte voor mooie en leerzame initiatieven. Sponsoring brengt ook risico’s 

met zich mee, omdat kinderen gemakkelijk te beïnvloeden zijn. Daarom is het van belang om 

goede afspraken te maken over het sponsorbeleid. 

Bij sponsoring gaan we ervan uit dat de school geld, goederen of diensten ontvangt van een 

sponsor in ruil voor een verhoudingsgewijs geringe tegenprestatie. Een tegenprestatie kan bij-

voorbeeld bestaan uit een advertentie in de nieuwsbrief of op de website, een opdruk op  

T-shirts of het uitdelen van producten met naamsvermelding aan kinderen of ouders.

De Strandwacht hanteert daarvoor een protocol. Dit protocol kunt u desgewenst op school ver-

krijgen. 



Coördinatoren en teamleiders

Het managementteam bestaat uit een direc-

teur, 2 locatiedirecteuren en twee teamleiders. 

Het managementteam wordt ondersteund 

door coördinatoren.

Locatiedirecteuren, teamleiders en coördina-

toren regelen in samenspraak de dagelijkse 

gang van zaken in de verschillende bouwen 

en op de verschillende locaties. 

Samenstelling van het team 

De groepen bij ons op school worden 

begeleid door één of twee vaste 

leerkracht(en), onderwijsassistent(en) en/of 

leraarondersteuner(s). We streven het prin-

cipe van vier handen in de klas na. Door het 

lerarentekort kan het zijn dat we dit voor een 

kortere periode niet kunnen realiseren.

Bij de oudere leerlingen kan het voorkomen 

dat er een deel van de week geen onderwijs-

assistent of leerkracht aanwezig is. Onder-

wijsassistenten of leerkrachtondersteuners 

uit de bovenbouwgroepen worden bij ziekte 

als vervanger van een collega ingezet in de 

onderbouw. 

We hebben veel parttime medewerkers, maar 

proberen zoveel mogelijk te werken met maxi-

maal drie personen voor de groep. Daarnaast 

worden de groepen ook begeleid door een 

intern begeleider en een orthopedagoog/psy-

choloog. 

Elke groep heeft een kernteam. Het kernteam 

bestaat uit: leerkracht, onderwijsassistent en/

of leraarondersteuner, intern begeleider en 

een orthopedagoog/psycholoog.

Mocht dit nodig zijn, dan kan de leerkracht 

voor de leerling begeleiding vragen aan de 

maatschappelijk werker, de logopedist, de 

ergotherapeuten de speltherapeut. 

De directie, de teamleiders en het stafbu-

reau zorgen voor een goede organisatie van 

de school. Samen creëren we een optimaal 

leer- en werkklimaat voor de leerlingen en de 

medewerkers. 

Organisatie van De Strandwacht 

Op De Strandwacht werken we, inclusief de ambulante dienst van 
De Loodsboot, met een team van zo’n 100 personeelsleden aan 
onderwijs en zorg voor de kinderen op de diverse locaties van 
onze school en (via De Loodsboot) op de scholen in de regio.
Het team is multidisciplinair: verschillende deskundigen werken 
samen om uw kind goed onderwijs en goede ondersteuning in het 
gedrag te bieden. We blijven ons als team ontwikkelen door re-
gelmatige scholing, zowel individueel als met elkaar. 
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Scholing en stage 

Het team van onze school wordt regelmatig 

geschoold om de kennis en vaardigheden 

op niveau te houden en/of te vergroten. Dit 

gebeurt zowel op het gebied van het onder-

wijs als op het gebied van de aanpak van het 

gedrag. Gedurende het schooljaar zijn er ze-

ven studiedagen. Deze dagen vindt u terug in 

deze schoolgids en op de schoolwebsite (zie: 

jaaroverzicht). Het team heeft de afgelopen 

jaren veel kennis opgebouwd over het werken 

met kinderen met psychiatrische, gedrags- en 

leerproblemen. Deze kennis willen we graag 

overdragen aan het onderwijsveld. Een aparte 

dienst ambulante begeleiding, De Loodsboot 

genaamd, zorgt voor deze overdracht. 

Ook is De Strandwacht een opleidingsplaats 

voor studenten van MBO, HBO en universiteit. 

De aanwezige stagiaires zijn in het bezit van 

een VOG en hebben het privacyreglement van 

de school moeten ondertekenen.

Kwaliteitsbeleid

Op De Strandwacht wordt veel aandacht 

besteed aan de kwaliteit van het onderwijs, 

de zorg en het welzijn van de kinderen en het 

personeel. 

Jaarlijks wordt er binnen het team een enquê-

te uitgezet: de WMK (Werken met Kwaliteit). 

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld; reken- en 

taalonderwijs, veiligheid en de zorgstructuur. 

Verbeterpunten worden verwerkt in de ver-

schillende beleidsplannen voor het komende 

schooljaar.

De aandachtspunten voor dit schooljaar zijn: 

rijke leeromgeving, eigenaarschap van de 

leerling, begrijpend lezen, veiligheid, burger-

schap, brede en praktische vaardigheden, Esis, 

kleuteronderwijs en de inzet van ICT.

Wij houden u middels het jaarverslag op de 

hoogte van de behaalde resultaten.

Schoolmaatschappelijk werk 

De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt 

ouders, kinderen en leerkrachten. Samen 

zoeken we naar oplossingen voor allerlei vra-

gen en problemen die te maken hebben met 

school, opvoeding en/of de thuissituatie.

Bij vragen zoals:

• zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?

• heeft u vragen over de opvoeding of het 

gedrag van uw kind?

• is er misschien extra ondersteuning nodig 

voor uw kind?

• zijn er omstandigheden in het gezin die 

extra aandacht nodig hebben?

• zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet 

waar u terecht kunt?

Voor het maken van een afspraak kunt u con-

tact opnemen met de leerkracht van uw kind 

of rechtstreeks met de schoolmaatschappelijk 

werker. De gesprekken zijn vertrouwelijk. 

Overleg met derden gebeurt alleen als u daar 

toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de 

gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten 

verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.
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Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben over de school 

of over een medewerker van de school, dan 

kunt u dat het best eerst met de betrokken 

persoon of de vertrouwenscontactpersoon 

van onze school bespreken. Dit is mevrouw 

Marguerite van Voorst, zij is te bereiken op 

telefoonnummer 070-325.4002 of per mail 

m.vanvoorst@smw-basisschool.nl.

Leerlingen en ouders kunnen ook bij Mar-

guerite van Voorst terecht als het gaat om 

zaken rondom pesten. 

Mocht u na het gesprek met de vertrouwens-

contactpersoon van onze school uw klacht 

toch nog met iemand buiten de school willen 

bespreken, dan kunt u terecht bij één van 

de vertrouwenspersonen van stichting De 

Haagse Scholen: 

- mevrouw Marion Ferber 

(0646-611.833 / marion.ferber@ziggo.nl)

- de heer Albert van der Zalm 

(0651-993.618 / info@albertvanderzalm.nl)

Het adres van de Landelijke Klachtencom-

missie ‘Onderwijsgeschillen’ luidt: 

Postbus 85191, 3508 AD Utrecht; 

030-2809590 | www.onderwijsgeschillen.nl

Voor vragen over of meldingen van seksuele 

intimidatie of seksueel misbruik, lichame-

lijk geweld, grove pesterijen of voorvallen 

waarin sprake is van geweld, extremisme, 

discriminatie, onverdraagzaamheid of radi-

calisering, kunt u contact opnemen met de 

vertrouwensinspecteurs van de Onderwijs-

inspectie: 0900-111.3111. 

Meer informatie vindt u op www.onderwijsin-

spectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs

Vervanging bij ziekte of verlof 

Wanneer de leerkracht afwezig is vanwege ziekte of verlof zorgen we zoveel mogelijk voor ver-

vanging in de groep. Als het niet anders kan, verdelen we de kinderen over de andere groepen.

Als er geen verantwoorde oplossingen zijn, zullen we in het uiterste geval besluiten een groep 

leerlingen een dag thuis te laten blijven. Als dit het geval is, wordt u hierover via Social Schools 

geïnformeerd.



Samenwerking 
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De Strandwacht werkt met andere scholen samen om ervoor te zorgen 
dat alle leerlingen de juiste vorm van onderwijs en ondersteuning krij-
gen. Dit noemen we Passend Onderwijs. De Strandwacht werkt binnen 
ons schoolbestuur nauw samen met de andere scholen voor het Speciaal 
Onderwijs Gedrag. Met de Insp. W. P. Blokpoelschool, de Eerste Neder-
landse Buitenschool en de dienst ambulante begeleiding De Loodsboot, 
werkt De Strandwacht intensief samen. 

Youz, centrum voor kinder- en jeugdpsychia-

trie Den Haag, biedt zorg aan kinderen die ge-

drags- en psychiatrische problemen hebben, 

soms in combinatie met een verstandelijke 

beperking. Youz geeft training en behandeling 

aan kinderen die thuis, op school en met an-

dere kinderen vastlopen, waardoor ouders en 

leerkrachten handelingsverlegen zijn geraakt. 

Youz biedt kinderen die dat nodig hebben 

psychiatrische hulp en daarnaast verzorgt zij 

intensieve ouderbegeleiding. 

Het (deeltijd)onderwijs aan cliënten van Youz 

die zijn aangewezen op basisonderwijs op het 

kliniekterrein wordt verzorgd door De Strand-

wacht. 

Stichting Jeugdformaat, afdeling Daghulp 

voor het jonge kind, biedt kinderen in de leef-

tijd van anderhalf tot en met zeven jaar hulp 

en begeleiding als ze worden bedreigd in hun 

ontwikkeling en als zij complexe (gedrags)

problematiek hebben. Kinderen vanaf vier 

jaar, die aan onderwijs toe zijn, kunnen op de 

locaties Delft en Den Haag (deeltijd)onderwijs 

volgen vanuit De Strandwacht.

Het Haags Centrum voor Onderwijsbegelei-

ding (HCO) ondersteunt ons bij het maken 

van onderwijskundig beleid op school en geeft 

trainingen aan het team. Het Pedologisch 

Instituut maakt deel uit van het HCO. Het 

begeleidt het schoolteam op het gebied van 

onderzoek en gedragsaanpak.

Vanuit het Samenwerkingsverband SPPOH 

is Annemarije van Dijkum (adviseur Passend 

Onderwijs) betrokken bij De Strandwacht. 

Vanuit het Samenwerkingsverband SPOW is 

dat Hettie Mali (ondersteuningsadviseur). Zij 

denken op verzoek van ouders dan wel school 

mee over verlenging van de TLV en eventuele 

verwijzingen.

Tot slot werken wij samen met andere hulp-

verleningsinstellingen, zoals de Centra voor 

Jeugd en Gezin (CJG), Centrum Autisme, 

Stichting Ipse De Bruggen, Stichting Liberis, 

ABA huis, Stichting Groei en Stichting Vitalis. 

Het kan voorkomen dat kinderen of gezinnen 

al contacten hebben binnen de (jeugd)hulp-

verlening. Dan proberen wij om tot een goede 

afstemming te komen tijdens het onderwijs 

van uw kind op De Strandwacht.



Leerlingen die de basisschoolperiode op De Strandwacht afsluiten, 
stromen uit naar het regulier voortgezet onderwijs (vo) of het voortgezet 
speciaal onderwijs (vso). Op De Strandwacht wordt gewerkt met een uit-
stroomprofi el, waarin vanaf groep 6 zichtbaar is op welk niveau de leer-
ling wordt verwacht uit te stromen. Deze verwachte uitstroombestem-
ming wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 

In groep 8 worden extra toetsen afgenomen 

om de defi nitieve uitstroombestemming 

te bepalen, ook wel het basisschooladvies 

genoemd. Het basisschooladvies wordt in 

december van groep 8 met ouders/verzorgers 

besproken. De Strandwacht maakt hiervoor 

gebruik van het onderwijskundig rapport. 

Hierin wordt alle informatie over een leerling 

(digitaal) verzameld voor de overdracht naar 

de vervolgschool. 

In april/mei van groep 8 wordt een eindtoets 

afgenomen. Op De Strandwacht wordt gebruik 

gemaakt van de Route 8 toets. Deze toets geeft 

opnieuw een uitstroomniveau weer. Op basis 

van de resultaten kan het basisschooladvies 

van de leerling worden aangepast naar boven. 

Dit gebeurt altijd in overleg met ouders.

De meeste leerlingen, die de school verla-

ten voordat hun basisschoolperiode is af-

gesloten, gaan naar het primair onderwijs 

(basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) 

of naar een andere vorm van speciaal on-

derwijs (zoals zmlk, zmok, spraak-/taalpro-

blemen). Soms gaat een leerling naar een 

kinderdagcentrum,of een orthopedagogisch 

centrum of zorgboerderij. De leerlingen die 

de basisschoolperiode op De Strandwacht 

afsluiten, gaan naar het regulier voortgezet of 

speciaal voortgezet onderwijs (VO/VSO). 

Elk jaar in oktober verzorgt De Strandwacht 

een informatieavond voor de ouders van de 

schoolverlaters. Hierbij wordt het gehele 

traject van de overgang naar het voortgezet 

onderwijs besproken. Korte tijd daarna (in 

november / december) wordt elke leerling 

apart besproken, zodat de ouders weten wat 

ze kunnen verwachten en wat ze moeten doen.

De Strandwacht neemt bij de schoolverlaters 

in de door het Rijk vastgestelde periode (in 

het voorjaar) de eindtoets af. 
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Bijgaand treft u de uitstroomgegevens van de afgelopen jaren aan. Onderstaand overzicht bevat 

de aantallen leerlingen die vertrokken zijn in de periode 1 augustus t/m 31 juli van de genoem-

de jaren. Dat betekent dat ook de leerlingen die korter dan een jaar op onze school zijn geweest 

zijn meegeteld. Kinderen die van de ene naar de andere locatie van De Strandwacht zijn door-

gestroomd, zijn hierin niet opgenomen. 

ZMLK = Zeer moeilijk lerende kinderen / ZMOK = Zeer moeilijk opvoedbare kinderen / Buitenschool = Cluster IV-school voor psy-
chiatrische- en gedragsproblemen (voorheen langdurig zieke kinderen ) / ESM = Ernstige spraak- en taalmoeilijkheden / PI-school 
= School verbonden aan een Pedologisch Instituut / VO = Voortgezet onderwijs / VSO = Voortgezet speciaal onderwijs 

Bestemming 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Basisonderwijs 7 2 3
Speciaal basisonderwijs 7 11 9
ZMLK 14 5 8
ZMOK 12 16 9
Buitenschool (cluster IV onderwijs) 2 3 7
ESM 4 2 1
Mytylschool - - -
Andere PI-school 3 3 2
Overig / onbekend / buitenland 15 9 7

Totaal 64 51 46

Bestemming 2019-2020 2020-2021 2021-2022
VO vwo 1 - -
VO havo - - 1
VO vmbo - theoretisch 1 3 3
VO vmbo - basisberoeps / kaderberoeps 4 3 7
VO praktijkonderwijs 5 5 6
VO leerwegondersteunend onderwijs 3 6 5
VSO ZMLK  2 2 1
VSO LZ-PSY (Buitenschool, cluster 4) 1 - 1
VSO ZMOK - niet gespeci� ceerd 2 - -
VSO ZMOK - praktijkonderwijs 2  1 3
VSO ZMOK - vmbo basisberoeps / kaderberoeps 9 9 13 
VSO ZMOK - vmbo theoretisch 13 6 10
VSO ZMOK - havo/vwo 5 4 5

Totaal 48 39 55

Uitstroomgegevens
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Schooltijden

locatie Paddepad
locatie Westland 

maandag 8.30 - 14.30 uur

dinsdag 8.30 - 14.30 uur

woensdag 8.30 - 12.30 uur

donderdag 8.30 - 14.30 uur

vrijdag 8.30 - 14.30 uur

De schooltijden van 
de andere locaties zijn 
terug te vinden in het 
aparte informatieblad.

Vrij voor bijzondere omstandigheden 

Bij bijzondere omstandigheden kunt u 

verlof vragen voor uw kind. Bijvoorbeeld bij 

belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een 

begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen 

als de schooldirecteur of de leerplichtambte-

naar hier vooraf toestemming voor geeft.

Voor bijzondere omstandigheden kan de 

schooldirecteur u toestemming geven als u 

voor maximaal 10 schooldagen per school-

jaar verlof vraagt. Als u voor meer dan tien 

schooldagen per schooljaar verlof vraagt, 

moet de leerplichtambtenaar toestemming 

geven.

Als u geen toestemming vraagt, is er sprake 

van ongeoorloofd verzuim en moeten wij dat 

melden bij de leerplichtambtenaar. Vraag 

dus altijd eerst verlof aan, voordat u iets 

afspreekt. Dat voorkomt teleurstellingen. 

Uitgebreide informatie over de regels 

rondom verlof buiten de schoolvakanties 

kunt u vinden op onze website, onder de kop 

‘Documenten’.

Mag ik mijn kind buiten de school-

vakantie meenemen op vakantie?

U mag uw kind niet meenemen op vakan-

tie buiten de schoolvakanties. Doet u dit 

wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en 

bent u strafbaar. Kunt u door uw werk in 

geen enkele van de schoolvakanties in een 

schooljaar op vakantie? Leidt op vakantie 

gaan tijdens een schoolvakantie tot onover-

komelijke bedrijfseconomische risico’s? Dan 

kunt u één keer per schooljaar een verzoek 

indienen voor verlof buiten de schoolvakan-

ties. Dit verlof mag niet vallen in de eerste 

weken van het schooljaar.
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Lesrooster

Kwartieren per vakgebied per week onderbouw middenbouw midden/bovenbouw bovenbouw

Werken met ontwikkelingsmateriaal 20 - - -
Taal 23 28 26 26
Rekenen 5 16 16 16
Mens en wereld (w.o. techniek) 3 8 15 17
Schrijven 4 4 3 3
Kunstzinnige oriëntatie  8 7 7 6
Sociaal-emotionele ontwikkeling  4 6 4 6
Begeleid spel grote pauze  4 4 4 4
Engels - - - 3
Bewegingsonderwijs 
- zwemmen door vakleerkracht (Paddepad en Delft) 3 3 3 -
- lichamelijke opvoeding door vakleerkracht 9 6 6 6
- judo (locatie Westland) 3 3 3 3
Bevordering gezond gedrag 
- zwemmen, douchen, omkleden (Paddepad) 3 3 - -
- lichamelijke opvoeding, douchen, omkleden 3 3 3 2
- eten en drinken 8 8 8 8
Bevordering sociaal gedrag 4 5 5 5

Totaal  in kwartieren per week 104 104 104 104
Totaal  in uren per week 26 uur 26 uur 26 uur 26 uur

Vrijstelling geregeld schoolbezoek

Vanaf de leeftijd van 5 jaar geldt de Leer-

plichtwet. In deze wet is voorzien dat leer-

lingen in bepaalde gevallen kunnen worden 

vrijgesteld van de leerplicht. 

Tot 10 dagen per jaar beslist de school-

directeur. Verzoeken om langere vrijstelling 

worden aan de leerplichtambtenaar door-

gezonden. Bij ongeoorloofd verzuim wordt 

melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. 

Meer informatie over vrijstelling is te vinden 

op onze website. 

Op onze school wordt met onderstaand lesrooster gewerkt (in aantal kwartieren per week).

Studiedagen 

Alle kinderen op De Strandwacht, locaties 

Paddepad en Westland krijgen dezelfde 

onderwijstijd. Gemeten over de hele school-

periode krijgen de kinderen hierdoor teveel 

onderwijs. Daardoor is het mogelijk dat het 

team zeven maal per jaar onder schooltijd 

een studiedag heeft. De kinderen zijn op 

zo’n dag vrij. U vindt deze extra vrije dagen 

in het overzicht ‘Vakanties en vrije dagen’ en 

op de website bij het jaaroverzicht.
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Ziekmelding

Als uw kind ziek is, pleegt u (indien van 

toepassing) twee telefoontjes. U belt eerst 

het vervoer, zodat men weet dat uw kind niet 

hoeft te worden opgehaald. Daarna belt u 

tussen 08:00 en 08:30 uur naar de school om 

te vertellen dat uw kind ziek is. Wij geven dit 

dan door aan de leerkracht van uw kind. Wilt 

u ook aan ons doorgeven hoe lang u denkt 

dat uw kind ziek is? Dan kunnen wij daar 

rekening mee houden. 

Als uw kind weer beter is, belt u nogmaals 

de vervoerder, zodat uw kind weer naar 

school gebracht kan worden. Als uw kind 

geen gebruik maakt van het vervoer, hoeft u 

het vervoer natuurlijk niet te bellen. 

Voor de locaties Youz en de Daghulpen geldt 

dat het ziekmelden alleen bij de behan-

delgroep niet voldoende is. U moet ook de 

school informeren, bij voorkeur via het 

e-mailadres van de klas van uw kind. 

Te laat komen 

We verwachten dat u als ouder ervoor zorgt 

dat uw kind op tijd op school komt of in de 

taxi zit. Om 08:15 uur gaan de schooldeu-

ren open en om 08:30 uur start de les. Zorg 

er dus voor dat uw kind rustig binnen kan 

komen en de dag kan starten. 

Het kan gebeuren dat u een keer te laat 

komt. Wanneer dit echter regelmatig ge-

beurt, gaan we met u in gesprek om te kijken 

wat u en uw kind nodig hebben om op tijd 

op school te kunnen komen. Wanneer het u 

niet lukt om hier verandering in te brengen, 

zijn wij genoodzaakt om de afdeling leer-

plicht van uw gemeente in te schakelen. 

Praktische informatie

Verschonen 

Bij plaatsing op De Strandwacht dient uw 

kind zindelijk te zijn. Wij zijn niet in gele-

genheid om leerlingen structureel te ver-

schonen. Heeft uw kind toch dagelijks ver-

schoning nodig, dan dient u hier als ouders 

zelf voor te (laten) zorgen of u kunt hiervoor 

een aanvraag doen bij de gemeente waar u 

woont. 
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Schoolarts Paddepad

Voor De Strandwacht is Ellen van Veen de 

schoolarts. De onderzoeken vinden plaats 

op het CJG Segbroek, Hanenburglaan 339, 

2565GP Den Haag, 070-752.6920.

Schoolarts Westland

Schoolarts Nelleke Meester-Maris, van De 

Strandwacht loc Westland is verbonden aan 

JGZ Zuid Holland West en bereikbaar via 

www.jgzzhw.nl, 088-054.9999

Extra ondersteuning CJG Den Haag

Het is voor kinderen, jongeren en hun 

ouders altijd mogelijk om bij de schoolarts 

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, 

telefoon: 0800-285.4070 of de locatie Seg-

broek: 070-752.6920. Ook neemt de school-

arts op uitnodiging deel aan de zorgstructuur 

van de school. 

Schoolarts 

Onze school werkt samen met de school-

artsen en schoolverpleegkundigen 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 schoolartsen en schoolver-

pleegkundigen 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.

Zodra uw kind geplaatst wordt op een school 

voor speciaal onderwijs wordt uw kind 

uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek 

bij de schoolarts. In het reguliere basison-

derwijs gebeurt dit rond de leeftijd van 5 

en 10 jaar. In het speciaal onderwijs kan dit 

op andere momenten plaatsvinden en/of 

vaker. Tijdens dit onderzoek worden lengte, 

gewicht, gehoor, ogen, motoriek, eet- en 

beweeggedrag van het kind bekeken. De 

ontwikkeling van uw kind wordt zo samen 

met u gevolgd. Tijdens de consulten is ook 

ruimte voor vragen en indien nodig wordt 

samen gekeken naar een oplossing of extra 

ondersteuning. Ook neemt de schoolarts op 

uitnodiging deel aan de zorgstructuur van de 

school.

Gezondheid

Meer informatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de schoolartsen en -verpleegkundigen van 

het CJG. Op werkdagen kan dit telefonisch via 0800-285.4070. 

Kijk ook op de website www.cjgdenhaag.nl.
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Vaccinaties

Kinderen in Nederland krijgen het Rijksvac-

cinatieprogramma (RIVM) aangeboden. De 

inentingen in dit programma zorgen voor 

bescherming tegen bepaalde infectieziekten. 

De schoolartsen en schoolverpleegkundigen 

van het CJG voeren deze inentingen uit. Uw 

kind ontvangt daarvoor automatisch een 

uitnodiging.

Gegevens van uw kind

De schoolarts gebruikt de persoonsgegevens 

uit de leerlingenadministratie van de school. 

De schoolarts ontvangt alleen de namen en 

adressen. Verder wordt er door school geen 

informatie verstrekt. Als u bezwaar heeft te-

gen het verstrekken van naam en adres, kunt 

u dit aangeven bij school. 

Wanneer u niet bent verschenen bij een 

afspraak neemt de schoolarts telefonisch 

contact met u op. Als dat niet lukt, wordt zo 

nodig aan de school gevraagd hoe het met 

uw kind gaat, tenzij u hiertegen bezwaar 

heeft gemaakt.

Schooltandarts Den Haag 

U kunt uw kind opgeven voor Jeugdtandzorg 

via telefoonnummer 070-305.1200. Het gebit 

van uw kind wordt dan maximaal twee keer 

per jaar gecontroleerd door de jeugdtandarts. 

Het behandelcentrum van de Jeugdtandzorg 

vindt u aan de Zuidlarenstraat 201-203, 2545 

VT Den Haag. www.jeugdtandzorgwest.nl/

jeugdtandzorgwest/locaties/dreef.html

Roken

De Strandwacht is een rookvrije school. In 

het gebouw en op het schoolterrein mag niet 

gerookt worden. De pleinen, de parkeer-

plaatsen en de aanrijroutes zijn rookvrij. 

Gezond eten

Voor de ontwikkeling van kinderen is het 

belangrijk dat zij lekker in hun vel zit-

ten. Daarom vinden wij het belangrijk dat 

kinderen goed voor hun lichaam (leren) 

zorgen en gezond eten. Wij vragen u daar 

rekening mee te houden als u uw kind een 

tussendoortje, een lunchpakket of traktaties 

meegeeft. Dus geen snoepgoed en frisdrank, 

maar bijvoorbeeld brood, fruit of melk.

De locaties Paddepad en Westland doen mee 

aan de ‘Schoolfruit’-regeling en ‘School-

melk’- regeling vanuit de overheid. Jaarlijks 

wordt beoordeeld of we hiervoor in aanmer-

king komen.



Het IBAN van de school waarop u de bijdra-

gen voor de ouderraad, het zwembusgeld en/

of het geld voor het schoolreisje/schoolkamp 

kunt storten is NL06 INGB 0007 2340 75 ten 

name van DHS De Strandwacht.

Als u een laag inkomen of een uitkering heeft, 

kunt u wellicht via de gemeente een tege-

moetkoming voor schoolkosten krijgen. Of dit 

zo is en op welke wijze dit gebeurt, verschilt 

per gemeente. Neem hiervoor contact op met 

de gemeente waar u woont. 

Ouderbijdrage

Voor de extra activiteiten op school, zoals 

feesten, uitstapjes en sportdagen, vragen wij 

als school een ouderbijdrage. De school sluit 

hiervoor jaarlijks met de ouders een over-

eenkomst af. De ouderbijdrage is vrijwillig, 

maar als de overeenkomst getekend is, zijn 

ouders verplicht de bijdrage te betalen. Als u 

de ouderbijdrage niet betaalt, heeft dit geen 

gevolgen voor de activiteiten waar u kind aan 

meedoet. Alle kinderen doen mee.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 is 

€30 voor de locaties Paddepad en Westland en €20 

voor de locatie Youz , €15 voor de locatie DHDH.

• Indien u in het Westland woont en uw kind een geldige Westlandpas bezit, krijgt u €50 kor-

ting op de in het schooljaar te betalen bedragen (zoals ouderraad, schoolreisje of schoolkamp 

en (sportieve) uitstapjes). Deze korting geldt alleen als u een kopie van zowel de voorzijde 

als de achterzijde van de Westlandpas op school inlevert. Als u wilt, kunnen we de kopieën op 

school voor u maken. 

• Let op: met een Delftpas of een Westlandpas krijgt u € 50 korting. Het is dus niet zo dat alle 

kosten voor u worden betaald. 

• Let op: het inleveren van een kopie van de (gratis) Delftpas of de Westlandpas moet vóór 

1 december van het lopende schooljaar gebeuren. U moet dit elk jaar opnieuw doen.

• Indien u in Delft woont en uw kind een geldige Delftpas bezit, krijgt u €50 korting op de in 

het schooljaar te betalen bedragen (zoals ouderraad, busvervoer naar het zwembad, schoolreis-

je of schoolkamp en (sportieve) uitstapjes). Deze korting geldt alleen als u een kopie van zowel 

de voorzijde als de achterzijde van de Delftpas op school inlevert. Als u wilt, kunnen we de 

kopieën op school voor u maken. Ook geldt de tegemoetkoming alleen als u een gratis Delftpas 

heeft. Als u een gekochte pas heeft, geeft de gemeente Delft geen tegemoetkoming in de kosten.
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Basisregels voor de 
omgang met elkaar

1.
Wij luisteren 
naar elkaar.

2.
Wij zijn beleefd 

naar elkaar.

3.
Wij zijn vriendelijk 

voor elkaar.

4.
Wij blijven op het terrein 

van de school.

5.
Wij lopen rustig 

door de klas en de school.

Gebruik van ‘gangketting’

Kinderen mogen onder schooltijd niet zon-

der toestemming op de gang komen (be-

halve om naar het toilet te gaan). Om aan te 

geven dat een kind legaal op de gang is (dus 

met toestemming van de leerkracht), zijn er 

in elke klas drie kettingen. 

Een kind dat de gang op mag, moet een 

ketting bij zich hebben. Wie zonder ketting 

op de gang is, wordt teruggestuurd naar de 

klas.

Milieu 

Op alle locaties zamelen we papier ge-

scheiden in. Papieren met vertrouwelijke 

informatie wordt apart verzameld en pro-

fessioneel vernietigd. Op die manier kan 

gevoelige informatie nooit op straat belan-

den.

Schoolspullenpas

Schoolbenodigdheden heb je nodig om mee 

te kunnen doen op school. Dat is de reden 

dat er in verschillende gemeentes (zoals 

Den Haag en Leidschendam-Voorburg) 

een Schoolspullenpas is voor kinderen van 

4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met lage 

inkomens. Hiermee kunt u bij verschillende 

winkels schoolspullen kopen. Als u denkt 

in aanmerking te komen voor een Schools-

pullenpas, neemt u dan contact op met uw 

gemeente. 
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invullen van de aanvraag. 

De Strandwacht is niet verantwoordelijk voor 

uw kind tijdens de rit van en naar school.

Als u merkt dat het vervoer te laat is, geeft u 

dit dan door aan de vervoersmaatschappij en 

aan de school.

Winterweer

Bij extreem winterweer is het soms moei-

lijk om de school te bereiken. Zeker als het 

vervoer besluit om niet te rijden. Neemt u 

bij twijfel contact op met het vervoers-

bedrijf. Ons uitgangspunt is dat de 

school elke schooldag geopend is, 

ook bij extreem winterweer. Als het 

vervoer besluit om niet te rijden, kunt 

u ervoor kiezen om uw kind zelf te 

brengen, indien de school geopend is.

Als het echt niet mogelijk is om uw kind 

naar school te laten komen, bel dan met de 

school.

Vervoer
Halen en brengen van leerlingen

Op De Strandwacht worden de leerlingen-

door hun ouders of chauffeur naar school 

gebracht. De eerste schoolweek mogen ou-

ders meelopen om hun kind naar de groep 

te begeleiden. Na de eerste schoolweek ne-

men de ouders bij de ingang van de school 

afscheid van hun kind.

Om 08:30 uur start de les en verlaten de 

ouders de klas en de school. Het is (na de 

eerste schoolweek) niet de bedoeling 

dat een volwassene met een kind 

meeloopt het schoolgebouw in.

U kunt vervoer aanvragen bij 

de gemeente waar u woont. 

Elke gemeente stelt eigen 

voorwaarden om in aanmerking 

te komen voor aangepast vervoer. Vanuit 

De Strandwacht kunt u hulp krijgen bij het 

Parkeren locatie Paddepad - De verkeerssituatie rondom het halen en brengen op de 

locatie Paddepad is druk en onoverzichtelijk. De rotonde en het Paddepad worden gebruikt 

door de chauffeurs van het leerlingenvervoer. Voor auto’s van ouders zijn deze plekken niet 

toegankelijk. U kunt parkeren op de De Savornin Lohmanlaan om uw kind op te halen of weg 

te brengen. Hiervoor heeft de gemeente een speciale zone ingericht, waar u maximaal vijftien 

minuten mag staan. Wilt u zo vriendelijk zijn om bij het brengen of halen met uw privéauto 

niet het schoolterrein op te rijden? Het wordt hier anders veel te druk, gezien het aantal bus-

jes en taxi’s op de rotonde voor de school. Bij voorbaat dank voor de medewerking.

Parkeren locatie Westland 

De Strandwacht locatie Westland is gelegen in een woonwijk. In de wijk is in de regel voldoen-

de parkeergelegenheid. Wilt u zo vriendelijk zijn uw auto in een parkeervak te zetten wanneer 

u uw kind naar de school brengt? Parkeren of stoppen op plaatsen die daarvoor niet bedoeld 

zijn, geeft overlast in de wijk en gevaarlijke verkeerssituaties voor een ieder. 



Aansprakelijkheid

De school en het schoolbestuur zijn niet zon-

der meer aansprakelijk voor wat er tijdens 

de schooluren en buitenschoolse activitei-

ten gebeurt. De school en het schoolbestuur 

zijn niet aansprakelijk voor (schade door) 

onrechtmatig gedrag van kinderen. Een leer-

ling die onder schooltijd schade veroorzaakt, 

blijft daar dus zelf verantwoordelijk voor. Als 

het kind jonger is dan 14 jaar, zijn de ouders 

verantwoordelijk. Het is dus belangrijk dat 

u een aansprakelijkheidsverzekering (WA-

verzekering) heeft. Ook zijn de school en het 

schoolbestuur niet aansprakelijk bij diefstal 

of beschadiging van privé-eigendommen.
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Naschoolse sportclub

Op de locatie Paddepad worden in diverse 

periodes één à twee keer per week naschool-

se sportactiviteiten aangeboden. Dit vindt 

plaats onder begeleiding van de vakdocent 

bewegingsonderwijs in samenwerking met 

een sportclub vanuit de stad. 

Het doel is dat de leerlingen telkens gedu-

rende een periode van tien weken kennisma-

ken met diverse sporten, zoals gymnastiek, 

hockey, judo e.d. Deze activiteiten kunnen 

gratis aangeboden worden, omdat de ge-

meente Den Haag de school daarvoor een 

subsidie heeft gegeven. Voor informatie en 

aanmelding kunt u contact opnemen met de 

vakleerkracht bewegingsonderwijs van de 

school; gym@destrandwacht.nl. 

Informatie over de naschoolse sportclub 

vindt u in de nieuwsbrief. Door de grootte 

van de school worden de sportactiviteiten 

per leeftijdsgroep aangeboden. 



Wel of niet mee naar school?
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Tassen

Wij raden u aan om voor de schoolspul-

len en lunchpakket een stevige (rug)tas, 

mee te geven. Uit hygiënisch oogpunt krijgt 

elke leerling van de school een luizenzak in 

bruikleen. Gebruik voor de zwem- en gym-

kleding een aparte tas. Wilt u ervoor zorgen 

dat de kleding en (rug)tassen zijn voorzien 

van de naam van uw kind.

Kledingadvies

Wij vinden het belangrijk dat het personeel 

en de leerlingen niet aanstootgevend gekleed 

gaan. Ook kleding die verwijst naar extreme 

(politieke) opvattingen, oorlogsvoering of 

afbeeldingen die agressie uitstralen, vin-

den wij, gezien onze opvoedkundige taak en 

het voorkomen van wanordelijkheden, niet 

gewenst. We vragen u hier rekening mee 

te houden. Ook kleding die de communica-

tie kan beperken, bijvoorbeeld doordat het 

gezicht niet meer goed zichtbaar is (zoals 

een baseballpet), is niet toegestaan. Indien 

uit geloofsovertuiging een hoofddoek wordt 

gedragen, is dit wel toegestaan, behalve tij-

dens de gymnastieklessen in verband met de 

veiligheid. Voor de gymnastieklessen is een 

sporthoofddoek wel toegestaan.

Speelgoed

In het verleden is het wel eens gebeurd dat 

duur speelgoed (zoals een spelcomputer) 

kwijtraakte of kapot ging. Om dat te voorko-

men laten wij leerlingen geen eigen speel-

goed mee naar school nemen. Er is in de 

klassen voldoende spelmateriaal aanwezig. 

Een enkele keer houden we een speelgoed-

middag waarop leerlingen wel hun eigen 

speelgoed naar school mee kunnen nemen. 

Een speelgoedmiddag wordt van tevoren 

door de leerkracht aangekondigd. 

Wanneer uw kind speelgoed meeneemt voor 

in de bus of taxi naar en van school is dit op 

eigen verantwoordelijkheid en aansprake-

lijkheid van u als ouder. Dit speelgoed wordt 

bij binnenkomst in de school ingeleverd bij 

de leerkracht en tijdens schooltijd bewaard 

in een afgesloten kast. 

Voor iedereen geldt dat verzamelspeelgoed, 

oorlogsspeelgoed en -kleding niet zijn toege-

staan.
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Mobiele telefoons

De leerlingen mogen onder schooltijd geen 

mobiele telefoon gebruiken. Als uw kind een 

telefoon mee naar school neemt, moet deze 

worden ingeleverd bij de leerkracht. De leer-

kracht zorgt ervoor dat deze wordt opgebor-

gen in een afgesloten kast. Aan het eind van 

de dag krijgt uw kind de telefoon weer mee 

naar huis. 

Tijdens de lessen sociale media mogen leer-

lingen hun mobiele telefoon of tablet gebrui-

ken. Na de les verwijderen de leerlingen hun 

materiaal van de telefoon of tablet. 

Bij misbruik van de telefoon, voor of na 

schooltijd, wordt de telefoon ingenomen en 

moet u als ouder de telefoon komen halen. 

Een voorbeeld van misbruik is het ma-

ken van foto’s of fi lmpjes op school. In het 

protocol mobiele telefoons staan de regels 

beschreven. 

Het complete protocol over sociale media, 

incl. telefoongebruik, kunt u terugvinden op 

onze website. 

Smartwatches

We merken dat er de laatste tijd steeds 

meer kinderen met smartwatches op school 

komen. Hartstikke leuk voor de kinderen en 

ze willen het graag laten zien maar op school 

mag de smartwatch alleen gebruikt worden 

als horloge. Dit betekent dat er geen geluid 

uitkomt, er geen spelletjes op gedaan worden 

en er geen berichtjes mee gestuurd worden. 

Dit onder andere in verband met de aan-

dacht bij de lessen.

Gevonden voorwerpen 

Als uw kind op school, in het zwembad of in de bus spullen is kwijtgeraakt, neem dan contact 

op met de groepsleerkracht. Alle gevonden voorwerpen worden verzameld in een daarvoor 

bestemde bak die op de administratie van de school te vinden is.

Honden

In het verleden kwam het wel eens voor 

dat ouders met een hond het schoolterrein 

opkwamen. Sommige kinderen schrikken 

hiervan, sommige collega’s vinden het ver-

velend en als een hond zijn of haar behoefte 

doet op het schoolterrein vinden we dat niet 

fris. Daarom willen we u dringend verzoe-

ken om uw hond niet mee te brengen als u 

naar school komt. Bij voorbaat dank voor uw 

medewerking.
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Vakanties en vrije dagen

Studiedag team ma  19-09-2022  
Prinsjesdag di  20-09-2022   
Studiedagen team do  20-10-2022  en vr  21-10-2022
Herfstvakantie ma  24-10-2022  t/m   vr 28-10-2022
Sinterklaasviering vr  02-12-2022  ‘s middags vrij
Studiedag team vr  23-12-2022  
Kerstvakantie ma  26-12-2022  t/m   vr  06-01-2023
Voorjaarsvakantie ma  27-02-2023  t/m   vr 03-03-2023
Studiedag team ma  06-03-2023 
Studiedag team do  06-04-2023 
Goede Vrijdag vr  07-04-2023  
Tweede Paasdag ma  10-04-2023  
Meivakantie  ma  24-04-2023  t/m   vr 05-05-2023
Hemelvaart (en dag erna) do  18-05-2023 t/m   vr 19-05-2023
Tweede Pinksterdag ma  29-05-2023
Studiedag team wo  21-06-2023 
Zomervakantie 2023 ma  10-07-2023  t/m   vr  18-08-2023

Studiedagen - Alle kinderen op De Strandwacht,(locaties Paddepad en Westland), krijgen 

dezelfde onderwijstijd. Gemeten over de hele schoolperiode krijgen de kinderen hierdoor 

meer onderwijs dan wettelijk verplicht. Daardoor is het mogelijk dat het team per jaar onder 

schooltijd studiedagen heeft. De kinderen zijn op zo’n dag vrij. De medezeggenschapsraad 

heeft hiermee ingestemd. 

Vrijstelling van onderwijs (art. 46 WEC) - Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders 

een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Deze vrijstel-

ling kan alleen door de directeur worden verleend op basis van door de directeur vastgestelde 

gronden. Bij de vrijstelling bepaalt de directeur welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in 

de plaats komen van die waarvan vrijstelling is verleend.

De schoolvakanties en vrije 
dagen van onze school 
kunnen anders zijn dan de 
schoolvakanties van andere 
scholen in de regio. 
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2554 HZ Den Haag

t  070-325.4002

e  info@destrandwacht.nl

i  www.destrandwacht.nl

Strandwacht Jeugdformaat Den Haag

afdeling Daghulp het jonge kind

Duivelandsestraat 2

2583 KP Den Haag

t  070-200.5003

Strandwacht Jeugdformaat Delft

afdeling Daghulp het jonge kind

Strandwacht Delft 

Griegstraat 4, 2625 AN Delft

t  015-820.0404

Strandwacht Youz 

Dr. van Welylaan 6

2566 ER Den Haag

t  088-358.8380

Strandwacht Westland

Hazelaarstraat 46

2681 TD Monster 

t  0174-786.039

nevenve st ig ingen

2 groepen

1 groep

ho ofd locat ie

18 groepen

2 groepen

4 groepen

managemen t

in s pec t ie

De Haagse Scholen - stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Postbus 61454, 2506 AL Den Haag 

Bezoekadres: Johanna Westerdijkplein 1, 2521 EN Den Haag t  070-306.5200

Gemeente Den Haag 

afdeling leerplicht

Spui 70 (stadhuis), Den Haag. 

Postadres: 

Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

t  070-353.5454

Landelijke onderwijsinspectie 

Inspectie van het Onderwijs, Postbus 2730, 

3500 GS Utrecht. Onze school valt onder het 

Rijksinspectiekantoor Zoetermeer, 

Postbus 501, 2700 AM Zoetermeer. 

Centrum Jeugd & Gezin

t  0800-285.4070 

CJG Segbroek: t  070-752.6920 

Sociaal Kernteam Westland

SKT Westland: Rianne Beeloo

t  06-826.41766

i  www.sktwestland.nl

s cho o lbe stuur

Anita Lette, directeur
_____

Gerben Verhoef, locatiedirecteur a.i.

Suzan Stromeier, locatiedirecteur a.i.

Esther Hofstede, teamleider

Talisa Hof, teamleider

43
Praktische 
informatie

De Strandwacht
school verbonden aan het Pedologisch Instituut



De hoofdlocatie van De Strandwacht aan het Paddepad is bereikbaar met bus 24 (halte Kruisbeklaan). Iets verder 

weg, op het De Savornin Lohmanplein, stoppen bus 23 en tramlijn 3 (RandstadRail).

p lat tegrond

de 
St rand
wa cht

Colofon

Dit is een uitgave van De Strandwacht, Paddepad 8, 2554 HZ Den Haag

Grafi sche vormgeving: Frits Dijcks - Dubday Art Direction - www.dubday.nl
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