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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 

belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 

gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 

opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 

gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 

geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 

andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 

(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van De Singel

Voorwoord
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Contactgegevens

De Singel

Bonaireplein 7

2315HG Leiden

 071-5218471

 http://www.singelleiden.nl

 directie@singelleiden.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Evi van der Meer directie@singelleiden.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

188

2019-2020

Basisschool De Singel is een kleine basisschool. De gemiddelde groepsgrootte is 20 leerlingen. Wij 

Vlietland College

Apollolaan 262

2324BZ Leiden

 071-5769243

De kopklas is een schakelklas PO-VO, gehuisvest op een VO locatie. De doelstelling van deze klas is dat 

leerlingen met een meertalige achtergrond door deelname aan het kopklasprogramma het Nederlands 

zodanig gaan beheersen en een zodanige werk- en leerhouding ontwikkelen dat ze een succesvolle 

loopbaan binnen VMBOT, HAVO of VWO niveau doorlopen. 

www.kopklasleiden.nl

Extra locaties

Schoolbestuur

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Aantal scholen: 22

Aantal leerlingen: 8.896

 http://www.scoleiden.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden.
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hebben geen wachtlijst voor de groepen 1-2-3-4-5-7. Het aantal zorgleerlingen in  groep 8 is hoog 
waardoor wij niet automatisch nieuwe leerlingen kunnen plaatsen in deze groep. Groep 7 heeft het 

maximaal aantal leerlingen bereikt. Ook in deze groep is er geen plek voor nieuwe leerlingen. Naast de 

groepen 1 t/m 8 staan ook de leerlingen van de Kopklas Leiden (schakelklas PO-VO) bij ons 

ingeschreven en hebben wij een internationale schakelklas voor nieuwkomers (Internationale Taalklas). 

In deze groep is plaats voor 15 leerlingen in de leeftijd van 7-12 jaar die nog geen Nederlands spreken. 

Na 40 weken intensief (taal)onderwijs stromen deze leerlingen uit naar een reguliere groep op een 

nader te kiezen basisschool. 

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek!

Kernwoorden

Betrokken

Veiligheid en vertrouwenPersoonlijke ontwikkeling

Samen Meer taal is mooi

Missie en visie

Veiligheid en vertrouwen

Vanaf groep 1 leren we de kinderen hoe je met elkaar omgaat. We hebben een positieve benadering en 

leren de kinderen hiervoor vaardigheden. De regels en afspraken op school zijn bij de kinderen bekend. 

Door het hele jaar besteedt de leerkracht hier aandacht aan. Bij incidenten gaan we op een 

oplossingsgerichte manier met de kinderen in gesprek. We benoemen welk gedrag we willen zien. Wij 

leren de leerlingen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag, wij willen graag een ‘basishouding’ 
bij ze ontwikkelen. Hierbij gebruiken we de leerlijnen van een methode. Wij leren de leerlingen de 

verantwoordelijkheid voor hun eigen leren te dragen, zelfstandig te werken, oplossingen te vinden en 

eigen keuzes te maken. Wij vinden het belangrijk dat thuis aansluit bij het pedagogische klimaat van de 

school. Wij vragen ouders om met onze basishouding in te stemmen. De school houdt ieder jaar 

tevredenheidsonderzoeken onder de leerlingen en ouders van de school.

Persoonlijke ontwikkeling 

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?

In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 

andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 

uitgebreider.
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Op De Singel streven we ernaar om alle kinderen onderwijs te bieden dat aansluit bij hun 

mogelijkheden. Daarvoor is het noodzakelijk dat we een goed beeld hebben van wat de mogelijkheden 

van elk kind zijn. De leerkracht spreekt regelmatig met ouders en leerling over gedrag, motivatie, 

werkhouding en de toets-resultaten. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn ook welkom op 

De Singel. Daarbij moeten wij wel in die onderwijsbehoeften kunnen voorzien en mogen de andere 

kinderen van de groep niet tekortgedaan worden.    

De verschillen kleuren de wereld en zorgen voor een diversiteit aan talenten. Naast de vakken taal en 

rekenen besteden we ook aandacht aan techniek, sport, kunst, muziek en cultuur. Dit doen we in 

samenwerking met vakdocenten van o.a. BplusC. Mensen leren op verschillende manieren. Wij 

onderzoeken als school hoe wij ons aanbod hierop kunnen aanpassen. We kiezen ervoor om een aantal 

keer per jaar projectmatig te werken. Tijdens deze projectweken staan de vragen van de kinderen 

centraal en niet de methodestof. Een aantal leerkrachten zijn in deze manier van werken extra 

geschoold en begeleiden de teamleden en kinderen. Voor de cognitieve talenten is er verdiepings- en 

verrijkingsmateriaal dat in de klas wordt ingezet. Daarnaast is er de Topklas voor de leerlingen van de 

drie scholen in Het Gebouw. Kinderen die geselecteerd zijn voor de Topklas krijgen een dagdeel per 

week andere lesstof dan in hun reguliere klas.

Meer talen is mooi

Door het gebruik van de 5 stappen didactiek die past bij NT2 sensitief lesgeven (NT2=Nederlands als 

tweede taal) is De Singel gespecialiseerd in het lesgeven aan meertalige kinderen. Deze didactiek geeft 

houvast bij het leren van de Nederlandse taal en spelling. Het team van De Singel is hierin geschoold. 

Voor kinderen die het Nederlands (nog) niet beheersen en vaak nog kort in Nederland zijn, is er op De 

Singel een Internationale Taalklas. De Singel biedt Engels aan vanaf groep 1.

Samen

Wij vinden een goede relatie tussen ouders en school essentieel voor de ontwikkeling van uw kind(-

eren). Wij betrekken u bij ons onderwijs door u te informeren over de ontwikkeling van uw kind en de 

ontwikkelingen en activiteiten op school.  Wij willen dat u het contact met de leerkrachten als plezierig 
en zinvol ervaart. Dat u gemakkelijk en snel in gesprek kan gaan als u vragen heeft of als u uitgenodigd 

wordt.  Wij willen graag weten wat uw verwachtingen zijn en hoe u over de school denkt. Meer 
informatie voor ouders staat in het hoofdstuk ‘Ouders, u doet ertoe!’ 

Prioriteiten

• Dit schooljaar ronden wij het traject NT2-proof onderwijs af. Wij maken hier goede afspraken 

over en borgen dit in een kwaliteitskaart.

• Het technisch leesonderwijs en begrijpend leesonderwijs wordt verbeterd door teamscholing en 

het maken van goede afspraken in een kwaliteitskaart.

• Wij blijven actief werken met de methode Kwink, een aantal teamleden schoolt zich tot specialist.

• Ook dit jaar gaan wij verder aan de slag met het ontwikkelen van een visie op ICT en digitaal 

leren. Wij willen een start maken met het werken met Snappet.

• Er wordt een nieuw rapport ontwikkeld voor groep 1 t/m 8.

• Onze kwaliteitsaanpak wordt versterkt.

Identiteit
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Onze school is een katholieke basisschool. De Singel is toegankelijk voor kinderen van ouders, die de 

katholieke grondslag ervan onderschrijven. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is 

verweven in ons onderwijs. We besteden structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. 

We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. 

omgaan met de ander en de omgeving – ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief burgerschap en 

sociale cohesie. We vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat 

ze respect hebben voor de mening, godsdienst en visie van anderen. Elk jaar kiezen we een aantal 

thema’s die de basis vormen voor de levensbeschouwelijke lessen uit de sociaal-emotionele methode. 

Als school staan wij stil bij de katholieke feesten en vieren wij met elkaar de kerstviering en de 

paasviering. Daarnaast is er aandacht voor feesten die passen bij de andere geloofsovertuigingen van 

gezinnen binnen de school. Een van de leerkrachten is identiteitscoördinator. Dit betekent dat deze 
persoon de contacten onderhoudt met de bovenschoolse identiteitsbegeleidster. 

Op De Singel bidden de kinderen niet tijdens schooltijd en is het dragen van een hoofddoek of ander 

hoofddeksel tijdens de les niet toegestaan. Tijdens de Ramadan mogen de kinderen vanaf groep 6 

proberen mee te doen. Wij verwachten van ouders, kinderen en teamleden de keuze over het wel of 

niet meedoen aan de Ramadan van anderen te respecteren. Als het gedrag of de leerprestaties van uw 

kind tijdens deze periode verslechteren dan is ons advies om te stoppen en de kinderen alleen op vrije 

dagen mee te laten doen.
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel

Wanneer een personeelslid verlof heeft, zijn wij over het algemeen in staat zelf het verlof op te vangen. 

Dit betekent dat er een collega deze dag(en) de groep overneemt. Wanneer dit niet lukt, overleggen wij 

met elkaar wat de beste optie is: de IB-er of directeur voor de klas of de groep verdelen. Er wordt zelden 

een groep naar huis gestuurd.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek Spel en beweging / 

bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 

onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

In leerjaar 1 en 2 hebben de leerlingen dezelfde hoeveelheid onderwijstijd als in leerjaar 3 t/m 8. Deze 

onderwijstijd wordt verdeeld over:

-taalontwikkeling

-rekenontwikkeling

-sociaal-emotionele ontwikkeling
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-motorische ontwikkeling

-kennis van de wereld

-spelontwikkeling

De leerkrachten geven het onderwijs thematisch vorm waarbij de verschillende ontwikkelingsgebieden 

een plek krijgen. Er wordt gewerkt in grote en kleine kringen, in (thematische) hoeken en met 

ontwikkelingsmaterialen. De hoeveelheid onderwijstijd per gebied wordt aangepast aan de 

onderwijsbehoefte van de leerlingen.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De overheid heeft kerndoelen gesteld waaraan een kind aan het eind van groep 8 moet voldoen. Deze 

kerndoelen zijn voor alle basisscholen gelijk. Het doel van de teamleden van De Singel is, om vanuit 

onze visie, zoveel mogelijk leerlingen deze einddoelen te laten halen. De kerndoelen zijn verdeeld in zes 

leergebieden. Hierna staat kort beschreven welke vakken wij geven om aan de doelen te werken. Een 

uitgebreide beschrijving van de kerndoelen kunt u vinden op www.slo.nl. 

Taalonderwijs

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
6 uur 3 u 45 min 3 u 30 min 2 u 15 min 2 u 15 min 2 u 15 min

Taal
2 u 20 min 6 u 40 min 6 u 40 min 6 u 40 min 6 u 40 min 6 u 40 min

Rekenen/wiskunde
6 u 30 min 5 u 25 min 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
30 min 30 min 1 u 25 min 2 u 45 min 2 u 45 min 3 u 15 min

Kunstzinnige en 

creatieve vorming 1 u 40 min 1 u 40 min 1 u 40 min 1 u 40 min 1 u 40 min 1 u 40 min

Bewegingsonderwijs
2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 25 min 2 u 25 min 2 u 25 min

Levensbeschouwing
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Engelse taal
30 min 30 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Sociaal emotioneel 
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

t/r/o
3 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Verkeer 
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Schrijven
1 uur 1 uur 30 min 30 min 30 min
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Nederlands Taalonderwijs is heel belangrijk, omdat taal nodig is bij het leren van kennis en 

vaardigheden in alle leergebieden. Taal is van belang voor het succes dat kinderen in het onderwijs 

hebben. Taal is nodig voor communicatie tussen personen en heeft dus ook een maatschappelijke 

functie. Wij willen kinderen taalvaardig maken en dat zij een positieve houding ontwikkelen voor 

spreken, kritisch luisteren, lezen en schrijven.     

Lezen, de techniek 

In groep 3 leren de meeste kinderen lezen met de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Om goed te kunnen 

lezen moeten kinderen de techniek van het lezen goed beheersen. In alle groepen lezen de kinderen 

dagelijks. Wij adviseren ook thuis minimaal een kwartier (voor)te lezen, want je moet de techniek van 

het lezen wel onderhouden!   

Woordenschat

Door de grote groep meertalige leerlingen besteden we op school veel aandacht aan de 

woordenschatontwikkeling van de kinderen. Al vanaf de kleutergroepen is er een structureel aanbod 

van nieuwe woorden. Educatieve televisieprogramma’s zoals Klokhuis, het jeugdjournaal etc. dragen 

bij aan het vergroten van de woordenschat. Ook thuis, in uw eigen taal, is het belangrijk dat kinderen 

veel woorden leren. Dan is het gemakkelijker om het woord in het Nederlands te leren.   

Begrijpend lezen

Het allerleukste van lezen is als je erachter komt dat je zoveel meer te weten komt als je begrijpt wat je 

leest. Om de kinderen te leren teksten te begrijpen, gebruiken we vanaf groep 4 de methode 

‘Nieuwsbegrip XL’. Deze digitale methode gebruikt teksten over actuele onderwerpen en heeft een 

thuismodule voor het extra oefenen van de strategieën en woordenschat. In de lagere groepen wordt er 
gewerkt aan tekstbegrip door middel van interactief voorlezen en begrijpend luisteren.       

Lees motivatie 

Lezen wordt pas echt leuk als je er plezier in hebt. Op ‘De Singel’ hebben wij allerlei leesactiviteiten om 

het plezier te vergroten. We doen mee aan de Kinderboekenweek, De Nationale Voorleesdagen en de 

voorleeswedstrijd in groep 7. Ouders kunnen thuis mee doen met de Voorlees Express. Gedurende 20 

weken komt er wekelijks iemand met uw kind lezen en ontvangt u tips hoe u het zelf voort kan zetten. 

De leerkrachten zijn veel in gesprek met de kinderen. Zo leren de kinderen de Nederlandse taal goed te 

gebruiken en voelen zij zich vrij om te spreken. Vanaf groep 5 hebben de kinderen minimaal een keer 

per jaar een spreekbeurt voor de klas.   

Schrijven 

De kinderen leren ook om de schriftelijke taal te gebruiken. Daarvoor is het een voorwaarde om het 

handschrift te leren. Dat leren zij met de methode ‘Pennenstreken’.   

Taalaspecten 

In de groepen 4 t/m 8 werken we met de methode ‘Taal Actief’. Deze taalmethode leert de kinderen de 

andere taalaspecten zoals (werkwoord-)spelling, grammatica, taalbeschouwing etc.   

Meer talen is mooi! 

De leerkrachten van De Singel zijn gespecialiseerd in het geven van taalonderwijs aan meertalige 

kinderen, ook jonge kinderen die het Nederlands nog niet spreken. Het is voor de school belangrijk om 

te weten of een kind de thuistaal goed beheerst. Als een kind meerdere talen spreekt is de beginsituatie 

van de leerling anders. De didactiek en het aanbod is daarop aangepast. Echter gelden bij deze 

leerlingen dezelfde kerndoelen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is cruciaal bij het 
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verwerven van kennis en vaardigheden in de andere vakken op school.

Rekenen-Wiskunde

In de kleutergroepen leren de kinderen spelenderwijs rekenen. Vooral ordenen en het leren van 

begrippen en getallen is belangrijk. Vanaf groep 3 werken de kinderen met de rekenmethode ‘De 

Wereld in Getallen 4’. Deze methode leert de kinderen vertrouwd te raken met getallen, maten, 

vormen, structuren en de daarbij passende relaties en bewerkingen. Ze leren ‘rekentaal’ gebruiken en 

worden ‘wiskundig’ geletterd en gecijferd. De kinderen werken met software en werkboekjes. In de 

groepen 1 t/m 6 werken de kinderen ook met de methode ‘Met Sprongen Vooruit’. In deze methode 

leren de kinderen rekenvaardigheden door het inzetten van veel spellen. Voor de rekenaars die meer 

verdieping of verrijking nodig hebben is er het plusboek van de methode en ‘Rekentijgers”.   

Oriëntatie op jezelf en de wereld 
In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze 
problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op 
de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook 
op de wereld dichtbij, veraf, toen en nu en maken gebruik van cultureel erfgoed.

Op De Singel gebruiken we vanaf groep 5 verschillende methoden. In de groepen 1 t/m 4 is het 

onderwijs vanzelfsprekend ingericht rond deze thema’s. Daarnaast krijgen de kinderen verkeersles en 

levensbeschouwelijk onderwijs. Alle groepen gaan jaarlijks op excursie naar musea, de kinderboerderij 

of andere bestemmingen. Ook nodigen we regelmatig sprekers en experts uit in de klassen. 

Sociaal-emotioneel leren 

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen onderwijs volgen in een veilig en fijn klimaat. Dat bereiken 

we wanneer de leerlingen op een competente wijze met elkaar omgaan in de groep en binnen de 

school. Wij werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen met behulp van de 

methode Kwink. Elke week staat er een ‘Kwink van de week’ centraal. De groep oefent die week met 

het gedrag wat bij de ‘Kwink van de week’ hoort. De ‘Kwink van de week’ hangt zichtbaar in de klas.   

Engels

Vanaf groep 2 krijgen alle leerlingen Engels met de methode van Early Bird. De lessen worden gegeven 

door de groepsleerkrachten. Het gaat in alle groepen vooral om Engels als doel- en voertaal te 

gebruiken. In de hogere groepen leren de kinderen ook eenvoudige teksten lezen en schrijven. De 

leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van woorden op te zoeken met behulp van het 

woordenboek. Op jonge leeftijd is het vermogen om een vreemde taal te leren ‘window of opportunity’ 
het grootst. Dit zien we natuurlijk ook bij de kinderen die met een andere voertaal dan het Nederlands 

de school in komen.   

ICT op school 

Computers, tablets, mobiele telefoons ze zijn niet meer weg te denken. Op ‘De Singel’ worden een 

aantal van deze middelen ingezet ter ondersteuning van het lesgeven. We beschikken over moderne 

software die aansluit bij de lesmethodes. Bij de kleutergroepen zijn twee grote touchscreens. In de 

overige groepen is een digitaal schoolbord. Kinderen krijgen les in mediawijsheid en leren hoe om te 

gaan met de verschillende softwareprogramma’s. Er zijn in alle groepen chromebooks aanwezig.          

Kunstzinnige oriëntatie 

Met kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met kunstzinnige en culturele aspecten in hun 
leefwereld. Het gaat bij dit domein om kennismaking met die aspecten van cultureel erfgoed waarmee 

mensen in de loop van de tijd vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan.   
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Kinderen leren zich open te stellen; ze kijken naar schilderijen en beelden, ze luisteren naar muziek en 

 ze genieten van taal en beweging. Daarnaast leren zij zichzelf te uiten met allerlei aan het kunstzinnige 
leergebied ontleende middelen zoals:

- De beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken aan de hand van de aspecten kleur, 

vorm, ruimte, textuur en compositie; 

- Het maken van tekeningen en ruimtelijke werkstukken; 

- Het zingen van liedjes; 

- Het gebruiken van verschillende (ritme) instrumenten 

- Dans en drama.   

Kunstzinnige oriëntatie heeft een vaste plek op De Singel. De groepen 1 t/m 8 krijgen wekelijks een half 

uur muziekles van een vakdocent van BplusC. In de groepen geven de leerkrachten zelf beeldende 

vorming. 

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek

• Speellokaal

• Gymlokaal

• Kinderfysiotherapeut 

• Logopedisten 

• Speelgroep 
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Wij werken als school veel samen met de logopedisten en kinderfysiotherapeuten in en in nabijheid van 

Het Gebouw.   
Het is heel plezierig dat wij elkaar persoonlijk kennen. Het is gemakkelijk om elkaar te informeren over 

de ontwikkeling van de kinderen en handelingsadviezen uit te voeren. Samen willen we immers het 

beste voor uw kind!

De bibliotheek van BlusC is in hetzelfde gebouw als de school. Het lidmaatschap voor kinderen is gratis. 

De bibliotheek is dagelijks geopend en organiseert regelmatig extra activiteiten voor volwassenen en 

kinderen. Wij adviseren uw kind lid te maken van de bibliotheek. 

Weekendklas van JES Rijnland biedt nieuwsgierige en ambitieuze kinderen de mogelijkheid hun 

talenten te ontdekken. Met aanvullend onderwijs op zondag maken kinderen kennis met diverse 

vakgebieden en beroep-sgroepen. Weekendklas duurt twee kalenderjaren en bestaat uit 30 lessen per 
schooljaar. De lessen zijn op zondag tussen 11.00 en 15.00 uur en zijn opgedeeld in thema’s. Meer 

informatie kunt u krijgen bij JES Rijnland.

Voor leerlingen in groep 4 is er een uitgebreide versie van Voorleesexpress. Naast het gewone aanbod 

thuis, is er een nauwe samenwerking tussen de vrijwilliger en de leerkracht. Het doel is om het 

leesplezier van deze leerlingen te vergroten waardoor ook de leesresultaten zullen verhogen

Vaders en moeders van een kind tussen 1 en 2 jaar zijn van harte welkom bij de Speelgroep in 

Peutercentrum Het Gebouw. Elke woensdagochtend van 9.00 – 10.45 uur kunt u samen met uw kind 

spelen en andere ouders ontmoeten. Meer informatie of aanmelden? Bel: 088 – 3043043, het 

informatie nummer van SPL 

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 

kinderdagverblijf in het gebouw van de school.We gebruiken daarbij Piramide.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 

De zorg voor het jonge kind is goed georganiseerd op De Singel. Wij werken homogene groepen: een 

groep 1 en een groep 2. In deze groepen werkt ook een onderwijsassistent. Zij werkt in groepjes of 

individueel met de kinderen.   

Het onderwijsaanbod van de kleuters wordt vormgegeven door de kleuterleerkrachten. Er wordt 

gewerkt in thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Een aantal thema’s wordt 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 

ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 

aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 

groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 

Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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samen gepland met de peuterspeelzaal. Spel is daarin de leidraad. De leidsters van de peuterspeelzaal 

en de kleuterleerkrachten van de scholen werken samen in het VVE-netwerk van Het Gebouw.   
Het is prettig wanneer ouders al vanaf het begin van de schoolcarrière van hun kind betrokken zijn bij 
het onderwijsproces. Daarom krijgt u bij elk thema informatie over liedjes en spelletjes die ouders ook 

thuis kunnen doen. Is dit lastig voor u dan helpt onze oudercontactpersoon u graag verder. Wij proberen 

altijd afstemming te vinden met uw mogelijkheden.     

Er is een nauwe samenwerking met de voorschoolse voorzieningen in de wijk, zoals Peutercentrum Het 

Gebouw en kinderdagverblijf De Tovertuin. Dat uit zich in het afstemmen van verschillende activiteiten 

voor de peuters en kleuters en hun ouders. Het contact tussen de leerkrachten en leidsters is goed. Bij 

de overgang naar de basisschool krijgen wij dan ook een goede overdracht van uw kind. Daardoor is er 

al bij de overgang naar de basisschool bekend welke ondersteuning een kind (en/of gezin) nodig heeft. 

Voor een optimale samenwerking is er een VVE-netwerk dat zowel op activiteitenaanbod als op inhoud 

afspraken maakt. JES Rijnland en het CJG zijn ook deelnemer van dit netwerk. Zij hebben verschillende 

programma’s voor ouder- en opvoedondersteuning.   

Voor een goede voorbereiding op de basisschool adviseren wij ouders om hun kind vanaf 2 jaar naar 

een peuterspeelzaal te brengen. Uw kind krijgt dan een goede basis om op school te starten. 

Peutercentrum Het Gebouw van Stichting Peuterspeelzalen Leiden (SPL) ontvangt uw kind graag. 
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 

ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 

Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 

ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 

verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven wij als school wat de mogelijkheden zijn om 

leerlingen te ondersteunen. Hierbij gaan wij uit van basisondersteuning en extra ondersteuning. 

De afspraken over de invulling van de basisondersteuning zijn op het niveau van het 

samenwerkingsverband gemaakt en gelden voor alle deelnemende scholen. De basisondersteuning 

heeft betrekking op onderwijsinhoudelijke aanpakken en op de kwaliteit van de 

ondersteuningsprocessen in onze school. 

De extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden van onze school, die verder gaan dan de 

afspraken die gemaakt zijn over de basisondersteuning. Wij nodigen u van harte uit de bijlage te 

downloaden voor meer informatie. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 10

Onderwijsassistent 8

Taalspecialist 2

Fysiotherapeut -

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Willen wij dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen onze school is het belangrijk dat zij 

in een veilige, warme omgeving naar school gaan. Daarom besteden wij vanaf groep 1 aandacht aan 

hoe je met elkaar omgaat en wat wenselijk en prettig gedrag is. We hebben hierin een positieve 

benadering en gaan ervan uit dat een oplossing altijd binnen handbereik is. In gesprek met elkaar zijn 

en uitspreken wat je van elkaar verwacht is daarbij belangrijk. Niet alleen van leerkracht naar kind, 

maar ook de kinderen onderling en van school naar ouders.
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Daarom gebruiken we op De Singel de methode Kwink. Kwink is een methode voor sociaal-emotioneel 

leren, gericht op preventie van pesten en de kracht van een veilige groep. In zo’n groep spreken 

kinderen elkaar op een positieve manier aan op hun gedrag. Een sterke, sociaal veilige groep voorkomt 

immers pesten. Tevens komen in Kwink de aanliggende onderwerpen burgerschap en mediawijsheid 

aan bod. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 

Sociale Competentie Observatielijst (SCOL).

Eén keer in de twee jaar wordt er via WMK een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de ouders, 
leerlingen en leerkrachten.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Kenter. 

De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. van Gemert. 
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Klachtenregeling

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:via het platform van SchouderCom.

Op de basisschool wordt de basis gelegd voor de schoolloopbaan van uw kind. Kinderen leren op school 

niet alleen de vaardigheden lezen, schrijven en rekenen maar leren ook met elkaar samenwerken en 

spelen. Kinderen ontwikkelen hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Ouders zijn de opvoeders. U 

geeft uw kind waarden en normen mee, werkt aan zelfstandigheid en leert uw kind met anderen om te 

gaan. Als ouders en school van elkaar weten wat zij belangrijk vinden in opvoeding en onderwijs, 

kunnen zij ook goed met elkaar samenwerken. Het is dus belangrijk dat ouders en de school van elkaar 

weten wat ze van elkaar verwachten. Wij gaan daarom graag met u in gesprek en maken altijd tijd, als u 

iets met ons wilt bespreken. Alleen als we op deze manier met elkaar omgaan, krijgt uw kind een goede 

basis voor zijn of haar schoolloopbaan.   
Wij informeren u in de nieuwsbrief over de schoolactiviteiten en schoolontwikkeling. In de nieuwsbrief 

vragen wij regelmatig om uw hulp bij excursies en/of activiteiten. Het is leuk als u minimaal een keer per 

schooljaar kunt komen helpen. Uw hulp is onmisbaar! 

Vieringen 

De kinderen en teamleden houden van feest. Ouders zijn welkom om deze feesten met ons te vieren. 

Wij vieren o.a. Leidens Ontzet, Sinterklaas, Kerst, Suikerfeest en Pasen. De ouderraad helpt ons bij het 

organiseren van deze feesten. De kosten van een aantal vieringen worden betaald uit de ouderbijdrage. 

Oudergesprekken

Goed contact met ouders is belangrijk. Elk schooljaar starten de ouders met een kennismakingsgesprek 

en/of informatiemiddag met de nieuwe leerkracht van hun kind. In november volgt een gesprek waarin 

de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind centraal staat en in februari en juni is er een gesprek 

naar aanleiding van het rapport. Deze gesprekken zijn verplicht. De kleuters krijgen eind groep 2 hun 

eerste rapport.   
Ouders van kinderen die extra ondersteuning krijgen en/of werken met een ontwikkelingsperspectief 

nodigen wij vaker uit voor gesprek.   

Informatie naar gezinnen met gescheiden ouders 

Ook als de ouders gescheiden zijn is het ons uitgangspunt dat het belang van uw kind voorop staat en 

dat dat belang er vaak het meest van gediend is als beide ouders goed op de hoogte zijn van wat er op 

school gebeurt. Daarom heeft SCOL een protocol opgesteld dat uitleg geeft hoe wij omgaan met 

informatievoorziening aan gescheiden ouders. Het protocol staat op de website van SCOL, 

www.scoleiden.nl en is verkrijgbaar bij de directeur. 

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 

vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 

activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad

• Medezeggenschapsraad

• GMR

De ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die de leerkrachten helpt bij het organiseren van deze 

feesten. Zij doen de boodschappen, helpen met versieren, maken foto’s etc.   

Medezeggenschapsraad (MR) 

In de MR zitten ouders en leerkrachten. Zij vertegen-woordigen het team en de ouders en geven advies 
over of hebben instemmingsrecht over allerhande schoolzaken, bijvoorbeeld de begroting of 

personeelsformatie. In principe word je voor 3 jaar MR lid. U kunt als ouder altijd een vraag stellen aan 

de MR of ze van informatie voorzien.   

GMR 

Ook het schoolbestuur SCOL heeft een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, de GMR. Ook 

hierin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd. Zij geven advies en instemming over zaken 

die op alle bij het bestuur aangesloten scholen spelen. Meer informatie over de GMR vindt u op de 

website van SCOL.  

In 1998 is in de Wet op Primair Onderwijs (WPO) een klachtenregeling vastgesteld. Mocht u ergens niet 

tevreden over zijn dan hanteren wij de volgende procedure: Bespreek uw klacht eerst met de leerkracht 

en/of de directeur. In het algemeen wordt een klacht in deze fase goed met betrokkenen afgehandeld. 

Mocht u niet te tevreden zijn met de afwikkeling van uw klacht dan verwijst de directeur u naar het 

College van Bestuur van SCOL. Als de afwikkeling nog niet naar tevredenheid is, is kunt u uw klacht 

aanmelden bij de Klachtencommissie Onderwijsgeschillen. Postbus 85191, 2508 AD, Utrecht. 

Telefoonnummer 030-280 95 90.
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Daarvan bekostigen we:

• 3 oktoberfeest

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

De kosten voor de overblijf zijn €25,- per kind per schooljaar.

De gemeente Leiden komt ouders met een minimum inkomen tegemoet in de kosten die zij maken 

voor schoolgaande kinderen. De ouderbijdrage, het schoolreisgeld en de kosten van het kamp in groep 

8 kunt u, met een kwitantie, terugvragen bij de gemeente tot een maximaal bedrag van €75,- per 

kalenderjaar.   
Stichting Leergeld Leiden, Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds zijn stichtingen waar u ook een 

bijdrage in de kosten kunt vragen.

4.3 Schoolverzekering

Alle leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen gedurende de tijd dat zij onder toezicht zijn van hun 

leerkrachten en/of hulpkrachten in of om het schoolgebouw en tijdens excursies of schoolreis. De 

verzekering is ook van toepassing op het van huis naar school gaan van kinderen en omgekeerd, mits 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Als uw kind ziek is moet u dat aan de school doorgeven. Bij voorkeur telefonisch voor 8.20 uur of 

persoonlijk bij de leerkracht via Schoudercom.      

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Slechts voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan extra verlof worden aangevraagd. Dit ligt vast 

in de Leerplichtwet. Voor extra vakantieverlof wordt geen toestemming gegeven, ook niet voor 1 dag. 

U moet een verzoek voor verlof altijd schriftelijk aanvragen bij de directeur, uiterlijk 6 weken van 

tevoren. De directeur is verplicht om jaarlijks de verlof- en verzuimregistratie van de school te 
bespreken met de leerplichtambtenaar. Het kamp in groep 8 en het schoolreisje zijn verplichte 

schoolactiviteiten. Als uw kind niet mee gaat, krijgt uw kind les op school.

Over schoolverzuim

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 

het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 

de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 

van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim

• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;

• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;

• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.

Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 

toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

de kinderen de route rechtstreeks lopen of fietsen. De leerlingen zijn niet verzekerd voor verlies, 

diefstal of beschadiging van prive-eigendommen. Het meenemen van speelgoed, telefoons, tablets of 

andere waardevolle spullen is dus altijd voor eigen risico.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Het is belangrijk om de ontwikkeling van de kinderen vanaf hun start op school goed te volgen en vast 

te leggen. Wij vinden het belangrijk om u regelmatig te spreken over de ontwikkeling van uw kind. De 

vorderingen van uw kind, handelingsplannen, verslagen van gesprekken en eventuele andere 

onderzoeksgegevens staan in een beveiligde digitale systemen. Ouders kunnen de gegevens van hun 

kind altijd inzien.

Naast de observaties en methode-toetsen wordt er twee keer per jaar getoetst met de toetsen van het 

leerlingvolgsysteem, de CITO-toetsen. Methode-toetsen zijn de toetsen van bijvoorbeeld de taal- of 

rekenmethode. Hierin wordt getoetst of de leerling de nieuwe geleerde stof kent. We brengen twee 

keer per jaar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in beeld met de observatielijsten van 

SCOL.   

De CITO-toetsen zijn landelijk genormeerde toetsen. Door het maken van deze toetsen is zichtbaar hoe 

uw kind presteert ten opzichte van het landelijke gemiddelde op gebied van spelling, rekenen, 

begrijpend lezen, woordenschat en technisch lezen. De resultaten worden gebruikt door de leerkracht 

om het onderwijs aan uw kind te optimaliseren en geven informatie over hoe de school presteert.

De leerkracht gebruikt informatie uit o.a. observaties, gesprekken en het leerlingvolgsysteem om uw 

kind de juiste instructie te geven. Die instructie past bij het niveau van uw kind. Dit legt hij/zij vast in een 

groepsplan. Het groepsplan wordt besproken met de Intern Begeleider. Tijdens dit gesprek wordt 

bekeken of de genomen stappen het gewenste resultaat opleveren en of het groepsplan moet worden 

bijgesteld. Als uw kind meer nodig heeft dan de gebruikelijke lessen en begeleiding van de leerkracht in 

de klas bespreekt de leerkracht dat met u. Gezamenlijk kijken wij welke stappen de school kan maken 

om uw kind verder te helpen. Het betreft hier zowel ondersteuning op didactisch als sociaal-emotioneel 

gebied. Deze werkwijze is voor leerlingen van groep 1 t/m groep 8.  

We bespreken de zorgen over uw kind /onze leerling op een handelingsgerichte manier. Dat betekent 

dat we praten over: wensen, verwachtingen en hulpvragen van de leerkracht, van u als ouder en van uw 

kind, positieve en negatieve factoren volgens de leerkracht, volgens u als ouder en volgens uw kind.       

Die positieve en negatieve factoren kunnen over verschillende gebieden gaan, bijvoorbeeld over de 

leerontwikkeling, de werkhouding, maar ook over sociaal-emotioneel functioneren. Kenmerken van de 

klas waar uw kind in zit en kenmerken van thuis nemen we in dit gesprek ook mee. 

In het kort komt het erop neer dat we samen met u als ouders signaleren, vervolgens samen begrijpen, 

samen plannen en ook weer samen  evalueren. Als het nodig is kunnen we hier in overleg deskundigen 
bij betrekken. Dit kunnen deskundigen zijn op het gebied van onderwijs; `Het Expertteam` of op het 

gebied van zorg; `Het Jeugd- en gezinsteam`. Onze ervaring is dat wanneer er een wederzijds 

vertrouwen is tussen de ouders en de school en er duidelijk is waar we een kind verder mee willen 

helpen en met welke doelstelling, het leerrendement van uw kind het grootst is.     

De school werkt samen met verschillende instanties en wordt ondersteunt door het 

samenwerkingsverband PPO regio Leiden en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Op onze website staat 

een uitgebreide beschrijving en vindt u informatie over de werkwijze van deze organisaties. 

5 Ontwikkeling van leerlingen
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5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de Dia-

eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 

Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 

eerdere jaren?

De gemiddelde scores zijn berekend over een klein aantal leerlingen en hebben daardoor een beperkte 

representativiteit. 

De 16 leerlingen van de kopklas (schakelklas) PO-VO hebben de eindtoets vorig schooljaar al gemaakt 

op hun basisschool en hoeven dat niet nogmaals te doen. 

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 

eindtoets afgenomen in groep 8.

Wat is de eindtoets?

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 

eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 

de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 

toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 

lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5.3 Schooladviezen

Het team van De Singel zet zich elke dag in om elke leerling optimaal te laten ontwikkelen. Er ligt dan 

een basis voor de verdere schoolcarrière. Het is dan ook prettig dat er in Leiden en omgeving veel keuze 
is aan middelbare scholen die van schooltype, sfeer en identiteit verschillen. In groep 8 krijgt u in 

september informatie over het voortgezet onderwijs en wordt u attent gemaakt op de ‘open dagen’ die 

u met uw kind kan bezoeken. Wij adviseren u deze ‘open dagen’ te bezoeken om een goed beeld te 
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 2,6%

vmbo-b / vmbo-k 5,3%

vmbo-k 7,9%

vmbo-(g)t 23,7%

vmbo-(g)t / havo 15,8%

havo 10,5%

havo / vwo 10,5%

vwo 15,8%

onbekend 7,9%

krijgen van de verschillende scholen. U kunt hier in groep 7 al mee beginnen.  

Vanaf groep 6 kan er al een beeld gevormd worden van het uitstroomniveau van uw kind. Tijdens de 

rapportgesprekken, waarbij uw kind ook aanwezig is, bespreekt de leerkracht naast de leer-resultaten 
ook zaken als werktempo, werkhouding, concentratie, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid. Het 

is prettig om tijdig te weten waar uw kind sterk in is en waar het zich nog in kan ontwikkelen. Een 

positieve ondersteuning van thuis helpt uw kind zeker! Eind groep 7 krijgt uw kind een voorlopig 

schooladvies. Het schooladvies is gebaseerd op bovenstaande zaken. Directie, leerkracht en intern 

begeleider formuleren samen dit schooladvies. Met dit schooladvies kunt u zich gaan oriënteren op een 
middelbare school. In Leiden is afgesproken dat bij leerlingen die op twee of meer vakken 50% 

leerachterstand hebben een capaciteiten- en drempelonderzoek wordt afgenomen aan het begin van 

het schooljaar ter aanvulling van het schooladvies. Dit heet PO-VO traject. 

In februari geeft de school een definitief schooladvies. Met dit schooladvies moet u uw kind zelf 

inschrijven op een school van het voortgezet onderwijs. U geeft ook uw keuze door aan de leerkracht 

van groep 8. De leerkracht zorgt ervoor dat het onderwijskundig rapport van uw kind naar de school 

van keuze wordt toegestuurd. Twijfelt de school van uw keuze om uw kind toe te laten dan volgt er 

altijd een gesprek tussen de brugklascoördinator en de groepsleerkracht. Vanzelfsprekend kunt u met 
vragen terecht bij de leerkracht van groep 8. Ter afsluiting van de basisschool periode maken de 

leerlingen in groep 8 in de maand april de (verplichte) Centrale Eindtoets PO. Deze eindtoets is dus 

geen onderdeel van het schooladvies! Sinds schooljaar 2018/2019 nemen wij de DIA eindtoets af. Mocht 

de uitkomst erg afwijken van het schooladvies dan wordt dat met u besproken.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 

goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 

zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
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bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 

ontwikkeling van burgerschap.

Vertrouwen en veiligheid

SamenBetrokken

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Onze leerlingen groeien op in een multiculturele wijk waarin zij samenleven met mensen met diverse 

achtergronden. Wij vinden het belangrijk dat zij leren hoe zij op een fijne en veilige wijze kunnen 

omgaan met zichzelf en anderen en hoe zij zich veilig kunnen bewegen in hun omgeving. Dit betekent 

dat wij hier op constructieve manier aandacht aan willen geven, mede vanuit onze katholieke identiteit. 

De leerlingen leren wie zij zijn en hoe zij zich verhouden tot anderen. Ze ontdekken hun eigen 

kwaliteiten en talenten en hoe zij deze positief kunnen gebruiken voor zichzelf en de mensen om hen 

heen. Dit leidt tot zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar. We werken aan respect en compassie voor 

andere mensen en hun achtergrond. Samenwerken en leren staat centraal: alleen kun je wat, samen 

kun je meer. In een sociale en veilige omgeving kom je nog beter tot leren en kun je trots zijn op wie je 

bent en trots zijn op elkaar. Wij zijn betrokken bij al onze leerlingen en zien graag dat zij zich allemaal 

ontwikkelen tot sociale en volwaardige burgers van onze maatschappij.

Vanuit grote betrokkenheid en vertrouwen werken wij met onze leerlingen. Dit past bij ons. Dit is terug 

te zien in de sfeer in de groepen en in de sfeer in het team. Ook dragen wij dit uit naar ouders door open 

en vanuit vertrouwen samen met hen te werken aan de ontwikkeling van hun kinderen. Om onze visie 

te ondersteunen en te zorgen dat onze leerlingen optimaal groeien op sociaal-emotioneel gebied, 

werken wij met de methode Kwink. Een goedgekeurde methode die preventief werkt aan een sociale 

en veilige groep en verstorend gedrag en pesten voorkomt.

De sociaal-emotionele vorderingen van de leerlingen worden in kaart gebracht middels de 

veiligheidsmonitor SCOL (de sociale competentie observatielijst). Dit biedt ons zicht op ontwikkeling 

en geeft handvatten de leerlingen nog beter te helpen en begeleiden binnen hun persoonlijke 

ontwikkeling en de ontwikkeling van de groep.

Wij maken Kwink zoveel mogelijk zichtbaar voor ouders in de school en in onze nieuwsbrieven. De 

resultaten van de SCOL worden met ouders besproken.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
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De school heeft een schoolplan en elk schooljaar worden er doelen en bijbehorende activiteiten 

vastgesteld in het jaarplan. In verschillende werkgroepen worden onderdelen van het jaarplan verder 

uitgewerkt. Dit gebeurt middels de PDCA- cirkel en een plan van aanpak. Elke werkgroep heeft een 

coördinator uit het team, welke verantwoordelijk is voor de werkgroep en de voortgang afstemt met 
het MT. Scholing die voortvloeit vanuit de ontwikkelingen vanuit het schoolplan en jaarplan gebeurt op 

teamniveau of individueel niveau. We vinden het vanzelfsprekend dat teamleden zich ontwikkelen en 

scholen. De leerkracht heeft de centrale rol in het leren van onze leerlingen.

Ieder kwartaal bespreekt de directeur van De Singel met het College van Bestuur van SCOL de 

ontwikkelingen op en resultaten van de school. Daarnaast is er om de twee jaar een 

tevredenheidsonderzoek onder ouders, teamleden en leerlingen. De uitkomsten uit deze onderzoeken 

worden besproken in de MR, de leerlingenraad en het team en indien nodig wordt er actie 

ondernomen. Voorjaar 2021 wordt opnieuw een Tevredenheidsonderzoek afgenomen. 

Elk jaar in februari en juni worden de resultaten van de leerlingen vanuit het leerlingvolgsysteem 

besproken in leerteams. Naar aanleiding van deze resultaten worden de groepsplannen bijgesteld en 

kunnen er ook op schoolniveau doelen worden (bij)gesteld. Ook op het gebied van sociale en fysieke 

veiligheid monitort de school regelmatig, dit is immers de basis om goed te kunnen leren. We gebruiken 

hiervoor de vragenlijst van SCOL en de vragenlijsten van WMK.

De Singel heeft een vakkundig en deskundig team. Zij zijn allrounders en betrokken. Alle leerkrachten 

zijn gespecialiseerd in het lesgeven aan meertalige kinderen. Daarnaast kunnen zij goed uit de voeten 

met de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen. De contacten met onze ouders zijn 

uitstekend. Daarnaast heeft het team ook een goede relatie met externe deskundigen, bijvoorbeeld 

met het Centrum voor Jeugd en Gezin, de logopediste en fysiotherapeut.   
De school heeft een vakdocent gym, twee opgeleide NT2-leerkrachten (Nederlands Tweede Taal) en 

één teamlid die gespecialiseerd is in coaching. Het managementteam heeft naast de directeur twee 
teamleiders en 2 intern begeleiders. De intern begeleiders hebben een specialistische opleiding 

gevolgd. Verder werken wij met een ICT- en Techniek coördinator. Voor de ouders is er onze 
oudercoördinator.

Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 

onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 

manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 12:45 - 14:45 14:45 - 18:30

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 12:45 - 14:45 14:45 - 18:30

Woensdag  - 08:30 - 12:15  - 12:15 - 18:30

Donderdag  - 08:30 - 12:00 12:45 - 14:45 14:45 - 18:30

Vrijdag  - 08:30 - 12:15 12:45 - 14:45 14:45 - 18:30

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek groep 3,4,5,6,7,8 en Taalklas dinsdag en vrijdag

Tijdens gymlessen worden kinderen uitgedaagd om zoveel mogelijk deel te nemen aan het brede scala 

bewegingsactiviteiten, zodat ze een groot ‘bewegings-repertoire’ opbouwen. Naast de motorische 

aspecten gaat het ook om sociale aspecten. Goed kunnen bewegen, ruimtelijke oriëntatie, grove en 
fijne motoriek zijn belangrijk voor het leren schrijven. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen 2 keer per 

week 45 minuten les van een vakdocent bewegings-onderwijs in de gymzaal. De kleuters gymmen 
minimaal twee keer per week in de speelzaal. Waarvan groep 2 één keer in de gymzaal. De school 
organiseert jaarlijks een sportdag, doet mee aan de Koningsspelen en schoolsporttoernooien die de 

gemeente Leiden organiseert.
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6.3 Vakantierooster

Lesvrije middag: 14 september vanaf 12.15 

Leidens ontzet: 2 oktober vanaf 12.15

Lesvrije middag: 15 oktober vanaf 12.15

Studiedag team: 2 november 

Sinterklaasfeest: 4 december vanaf 12.15 

Lesvrije middag: 12 januari vanaf 12.15 

Studiedag team: 26 januari 

Carnaval: 19 februari vanaf 12.15

Lesvrije dag: 1 maart (aansluitend op voorjaarsvakantie)

Pinksteren: 24 mei

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 17 oktober 2020 25 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 01 maart 2021

Paasweekend 02 april 2021 06 april 2021

Meivakantie 26 april 2021 09 mei 2021

Hemelvaart weekend 13 mei 2021 16 mei 2021

Lesvrije week 21 juni 2021 27 juni 2021

Zomervakantie 16 juli 2021 29 augustus 2021

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 

schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Het Gebouw van Floreokids, in het 

schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. FloreoKids organiseert de voor- en naschoolse 

opvang voor ‘De Singel’ in Het Gebouw. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het 

centraal bureau (071) 581 7777 of info@floreokids.nl.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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