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Een woord vooraf

Voor u ligt de schoolgids van basisschool De Vuurvlinder ToTaalschool.
Met deze gids willen we u een indruk geven van wat onze school uw kind(eren) te 
bieden heeft, welke leermiddelen we gebruiken en hoe we met kinderen omgaan. 
Verder vindt u hier praktische informatie over de gang van zaken in het schooljaar 
2021-2022.

De Vuurvlinder maakt deel uit van een groter scholenverband dat bestuurd wordt 
door Lucas Onderwijs. 

Wat maakt het onderwijs op De Vuurvlinder bijzonder?
Onze school heeft de missie om ieder kind in zijn kracht te laten staan.  
Onze slogan is dan ook: ‘Kind in Kracht’.
Of als we het in breder perspectief zien: ‘Mens in kracht’.

Mensen die in hun kracht staan:
• hebben plezier met zichzelf, in hun werk, in hun leven
• zijn energiek en creatief
• zien mogelijkheden en kansen
• werken aanstekelijk en verbindend op hun omgeving
• kunnen bergen verzetten.

De Vuurvlinder - ToTaalschool

Diamanthorst 10
2592 GH ‘s-Gravenhage
070-385 98 39
www.bsvuurvlinder.nl
info@bsvuurvlinder.nl
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InhoudsopgaveDit uitgangspunt geldt dit niet alleen voor de leerlingen, ook voor alle andere men-
sen die betrokken zijn bij de school en de leerling, jong of oud.
Wij geven dat vorm door samen te werken vanuit onze kwaliteiten. Wij zijn:
• Toegewijd en betrokken
• Open en toegankelijk
• Innovatief, creatief en idealistisch
• Actief en flexibel
• Gespecialiseerd in (tweede-) taalonderwijs

Normen en waarden staan bij ons op school hoog in het vaandel. We zien er op toe 
dat deze door leerkrachten en leerlingen worden nageleefd. Naastenliefde en res-
pect zorgen wat ons betreft voor een open houding naar andere geloven en
culturen. Iedereen is bij ons gelijk en we verwachten van de ouders en kinderen dat 
zij dit respecteren. Toch is ieder kind uniek; het moet dan ook de kans krijgen eigen 
mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. We laten daarom de kinderen zoveel 
mogelijk werken op hun eigen niveau zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De Vuurvlinder, een school met kinderen afkomstig uit meer dan 40 verschillende 
landen en culturen, heeft zich gespecialiseerd in taalonderwijs. Maar ook kinderen 
zonder taalachterstand kunnen zich optimaal ontwikkelen op onze school.

“Kracht

Kracht, is iets wat van binnenuit komt. 
Het is van het onbevreesde hart.
Het is vrij van twijfel en vol van liefde.

Kracht, is ook moed.
Het is een stralende en levende energie. 
Het zet je tot daden aan.

Kracht, is een boodschap van hoop. 
Het licht aan het einde van de tunnel.
Het is de wil en het vertrouwen wat je in stand houdt.” 

Namens het team en bestuur,

Rob Rosier
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2. Praktische informatie

2.1 Schooltijden 
De Vuurvlinder heeft vanaf dit schooljaar een nieuw rooster. Dit verandert er: 
•  Het normale schoolrooster eindigt elke dag, dus ook op woensdag, om 13.45.
•  Leerlingen lunchen elke dag op school. U kunt uw kind niet meer ophalen tussen 

de middag.
De nieuwe tijden zijn:
Maandag  8.15 uur 13.45 uur. 
Dinsdag   8.15 uur 13.45 uur. 
Woensdag  8.15 uur 13.45 uur. 
Donderdag  8.15 uur 13.45 uur. 
Vrijdag   8.15 uur 13.45 uur. 

We hebben nog steeds 6 uur verlengde leertijd, in deze tijd gaan we thematische 
projecten organiseren. Leerlingen doen in de middag mee met thematische activi-
teiten, van 13.45 tot 16.45 uur. Na de herfstvakantie beginnen we hier mee. Daarom 
hebben alle leerlingen tot en met 15 oktober alleen les tot 13.45 uur.

•  Kinderen uit leerjaar 1 (4-jarigen) hoeven geen middaglessen te volgen. Zij zijn 
elke dag klaar om 13.45 uur.

•  Kinderen uit leerjaar 2 en 3 (5, 6 en 7-jarigen – tot aan groep 4) kiezen 1 activiteit 

1. De school

1.1 De school in de wijk
De school is één van de vier basisscholen in de 
wijk Mariahoeve/Haagse Hout in het noor-
den van Den Haag. De meeste kinderen op 
onze school komen uit de directe omgeving. 
Belangrijk om te weten is dat kinderen die 
pas in Nederland zijn en het Nederlands nog 
niet (voldoende) beheersen ook bij ons terecht 
kunnen.

1.2 Schoolgrootte
De grootte van de school: 
ongeveer 280 leerlingen.  
Inclusief parttimers en 
vakleerkrachten bestaat ons 
team uit ongeveer 40 leer- 
krachten en onderwijsonder-
steuners met een gevarieerde 
leeftijdsopbouw.

1.3 ToTaalschool
We bieden een zo breed 
mogelijk totaalaanbod met 
partners in de wijk omdat we 
belang hechten aan kansen 
op een brede ontwikkeling 
voor onze leerlingen. Daarbij 
is de school gespecialiseerd 
in taalonderwijs. Daarom is 
gekozen voor de naam ToTaal- 
school

5 4  schoolgids 20212022



waarin de voorwaarden staan 
uitgelegd en het banknum-
mer waarop u de borg kunt 
storten. 
Als uw kind de Vuurvlinder 
verlaat dan moet u zelf uw 
dan geldende banknummer 
doorgeven aan de school (dat 
kan in de tussentijd gewijzigd 
zijn). Indien u dat niet doet be-
schouwen we het als een gift 
en zal het bedrag ten goede 
komen aan het onderwijs op 
de Vuurvlinder. 

2.3.3 Lunchpauze 
We zijn overgegaan op een 
continurooster, dit bete-
kent dat alle leerlingen op 
school blijven in de pauze. Ze 
brengen hun eigen lunch mee 
en eten die in de klas met de 
leerkracht op. We schake-
len geen overblijfouders in, 
daarom hoeft u niet meer voor 
de overblijf te betalen.

2.4  Ziekmelden en te laat 
komen 

Indien uw kind afwezig is, 
vragen wij u ons dit tijdig (voor 
8 uur) te melden. U kunt een 
absentie doorgegeven via 
Kwieb, de app voor ouders. Dit 
doet u als volgt: 
• Open de Kwieb app
•  Klik op de ‘ + ‘- knop in 

het midden onderaan het 
scherm 

• Kies ‘absentie melden’
•  Selecteer het kind dat u 

betreft. We sluiten geen kinderen uit bij activi-
teiten op de Vuurvlinder. We hopen van harte 
dat u met uw bijdrage het onderwijs op de 
Vuurvlinder wilt ondersteunen. 
U krijgt in het begin van het schooljaar een 
brief waarin staat hoe, hoeveel en wanneer u 
moet betalen. 
Het bankrekeningnummer van de school is: 
NL91ABNA0240489470 t.n.v. Stichting Lucas 
Onderwijs. 

2.3.2 Borg Snappet Chromebook 
Vanaf groep 4 en in de NT2 klassen gebruiken 
de kinderen een Chromebook. Deze Chrome-
book krijgen ze op school en mag niet mee 
naar huis genomen worden. Voor de Chrome-
book vragen wij €100 borg per gezin. Dit maakt 
ouders en school beiden verantwoordelijk voor 
de omgang met de Chromebook. We hebben 
gemerkt dat de kinderen er voorzichtiger mee 
zijn als ouders en school beiden verantwoor-
delijk zijn. Alleen in geval van opzettelijke 
schade zal de borg worden ingehouden. De 
directeur neemt in zo’n geval persoonlijk 
contact op met de ouders. U ontvangt een brief 

Telefoon: 0224-290989
E-mail: support@ziber.nl
Whatsapp: +31 6 39087164

2.3 Kosten 
2.3.1 Ouderbijdrage 
Vanaf augustus 2017 is de 
ouderbijdrage inkomensaf-
hankelijk. 
Uw (gezamenlijk) jaarinkomen 
bepaalt de hoogte van uw 
bijdrage. We hopen op deze 
manier meer geld te ontvan-
gen om extra zorg en steun te 
bieden aan leerlingen die dat 
nodig hebben. Zo kunnen we 
iemand vrij maken voor extra 
woordenschatonderwijs en 
Snappet-ondersteuning. 
Uit de standaardbijdrage van 
€60, worden het schoolreisje 
en extra activiteiten op de 
feestdagen betaald. 

Inkomens tot €40.000 per 
jaar 
Hiervoor geldt de standaard-
bijdrage. De standaardbij-
drage blijft ongewijzigd: €60, 
per schooljaar. 

Inkomens tot €60.000 per 
jaar 
€160 per schooljaar 

Inkomens vanaf €60.000 per 
jaar 
€260 per schooljaar 

We willen benadrukken dat 
het een vrijwillige bijdrage 

per week. Zij zitten dus 1 dag per week tot 
16.45 op school.

•  Kinderen vanaf groep 4 kiezen 2 activiteiten 
per week. Zij zitten dus 2 dagen per week 
tot 16.45 op school. 

Twee weken voordat een thema start kiezen 
de kinderen met hun ouders digitaal aan 
welke activiteit zij willen meedoen. Dit kan per 
thema verschillen, dus hierdoor zal uw kind op 
wisselende dagen verplicht tot 16.45 uur les 
hebben. De andere middagen is het om 13.45 
uur vrij. Na iedere vakantie begint er een nieuw 
thema. Omdat we pas na de herfstvakantie met 
de thematische projecten beginnen, zijn er dit 
schooljaar 4 periodes waarin de schooltijden 
van uw kind kunnen wisselen. 

2.2 Informatie voor ouders via Kwieb
Kwieb is een ouderapp die u gratis kunt down-
loaden op uw smartphone, tablet of computer. 
Hiermee kunt u:
• berichten bekijken op een tijdlijn
• de schoolagenda volgen
• absentiemeldingen doorgeven 
•  inschrijven voor een oudergesprek waar-

voor u bent uitgenodigd
•  privégesprek voeren met mensen uit het 

schoolteam
• foto’s bekijken
• uw eigen taal op de app instellen

Instructies om de Kwieb app te activeren voor 
een nieuwe leerling worden verstuurd naar 
het e-mailadres van de ouders(s). Per kind 
ontvangt u 1 code die door maximaal 4 ouders 
gebruikt kan worden om te koppelen.  Zorgt 
u dat de school een recent emailadres van u 
heeft? 
Voor hulp kunt u altijd bij het support team van 
Kwieb terecht:
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verplichtingen of ernstige 
ziekte van een familielid. 

Het verlof dient in ieder geval 
schriftelijk te worden aange-
vraagd. Formulieren hiervoor 
zijn bij de directeur verkrijg-
baar. Ongeoorloofd school-
verzuim wordt gemeld bij de 
leerplichtambtenaar van de 
gemeente Den Haag. 

2.6 Gymlessen 
De groepen 1 t/m 8 en NT2 
hebben gymles van onze vak-
leerkracht. Tijdens de gymles 
worden een T-shirt, een kort 
(gym)broekje en goede (bin-
nen!) gymschoenen gedra-
gen. Gymschoenen mogen 
geen zwarte zolen hebben. 
Douchen na de gymles is niet 
verplicht, maar wel mogelijk 
vanaf groep 3. 

2.7 Schoolzwemmen 
Het schoolzwemmen is ver-
plicht, iedere maandagoch-
tend voor de groepen 5, 6 en 
de NT2-C en D. 
Plaats: Zwembad Overbosch 
aan de Vlaskamp
Als een kind om medische 
redenen niet mag zwem-
men, graag een briefje mee. 
Is dit voor langere tijd dan 
vragen we om een dokters-
verklaring. Kinderen die niet 
mogen zwemmen, worden in 
een andere groep op school 
opgevangen. 

afwezig wilt melden
•  Kies de reden waarom het kind afwezig is 

en de tijdsduur

Mocht u de absentie van uw kind alleen 
telefonisch kunnen melden, dan graag tus-
sen acht en negen uur op het hoofdgebouw 
070-3859839. Dit geldt voor de leerlingen van 
alle locaties. Als uw kind langer absent is dan 
1 week dan horen we graag de reden en vragen 
wij u opnieuw een melding te doen aan de 
school. 
Als de ziekte van uw kind gevaar op kan leve-
ren voor anderen (denk aan rodehond) moet u 
dit melden. 
Te laat komen kan natuurlijk de beste over-
komen. Gebeurt dit te vaak dan nemen wij 
contact met u op. 

2.5  Regels in geval van schoolverzuim/
verlofregeling 

Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag maximaal 
tien dagdelen (tot 4 jaar) worden gewend. 
De Wet op het Primair Onderwijs bepaalt dat 
kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig zijn. Vanaf 
de eerste dag van de maand nadat zij 5 zijn 
geworden, moeten ze naar school. In principe 
kan de directeur toestemming verlenen voor 
tien schooldagen verlof per jaar extra. Hierbij 
worden onderstaande richtlijnen gevolgd: 
•  Extra vakantie kan niet, tenzij uit een werk-

geversverklaring blijkt, dat het vanwege 
de specifieke aard van het beroep van één 
van de ouders niet mogelijk is om tijdens 
de schoolvakantie op vakantie te gaan. Dit 
verlof mag niet in de eerste twee weken van 
het schooljaar en/of in de laatste week van 
het schooljaar vallen. 

•  Verlof in andere gevallen wordt alleen 
verleend als er gewichtige omstandigheden 
zijn. Hierbij kunt u denken aan wettelijke 

3.  De Vuurvlinder ToTaalschool 
Kernwaarden en Visie

De Vuurvlinder is een ToTaalschool. Als multiculturele school zien 
wij het als onze opdracht om, met respect voor ieders achtergrond, 
onderwijs te bieden dat aansluit bij de behoefte van het individuele 
kind. Het leven van het kind tijdens én na schooltijd staat bij ons 
centraal. We zijn er van overtuigd dat dit de leerkansen van het kind 
verhoogd.

3.1 Kernwaarden
De Vuurvlinder werkt vanuit de volgende 5 kernwaarden:

Veiligheid
De kernwaarde veiligheid heeft betrekking op emotionele veiligheid, jezelf kunnen 
zijn en je lekker voelen in de klas en op school. Veiligheid is een voorwaarde om tot 
leren te komen. Dit geldt voor de kinderen, de ouders én het personeel. Maar ook 
op fysieke veiligheid, het tonen van respect en gelijkwaardig zijn. Het geeft aan hoe 
we als leerlingen, ouders en team met elkaar omgaan en hoe we omgaan met onze 
omgeving.
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We zorgen dat niet alleen 
de leerlingen zelf maar ook 
hun ouders betrokken zijn bij 
het leerproces van hun kind. 
Daarom houden wij regel-
matig ouder-kind-leerkracht 
gesprekken. We organiseren 
ruimte voor ontmoeting en 
zorgen ervoor dat iedereen, 
ook ouders, zich veilig en wel-
kom voelt binnen de school.
Je mag op de Vuurvlinder 
laten zien wie je bent. De vol-
gende vragen voor de leerling 
staan daarbij centraal: Wie 
ben ik? Wie ben jij? En wat 
betekent dat voor ons samen 
en voor de samenleving? Op 
die manier komt iedereen op 
de Vuurvlinder tot zijn/haar 
recht.

We vormen een kindcentrum 
en samenwerkingsverband 
met 2Samen, Jongleren en 
het Diamant College.
Samenwerking en gebruik 
maken van elkaars expertise 
maakt de leeromgeving voor 
onze kinderen rijker, zinvol-
ler en betekenisvoller. Het 
hebben van doorlopende 
(leer)lijnen zorgt voor een 
soepele overgang tussen de 
verschillende partners van 
het samenwerkingsverband, 
waardoor deze overgang 
voor kinderen logischer en 
natuurlijker is. In ons kind-
centrum zijn Talentontwik-
keling, Taal, Gezondheid en 
Veiligheid de pijlers van onze 

gen vanuit nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen 
tot zelfontplooiing. Wij bieden de structuur die 
nodig is om kinderen te ondersteunen in hun 
leerproces en leren hun stapsgewijs zelf-
standigheid en verantwoordelijkheid aan. In 
ons onderwijs zijn de kennis en vaardigheden 
opgenomen die op school nodig zijn, ook geven 
zij onze leerlingen een basis waar ze verder op 
kunnen bouwen in hun leven. Op de Vuurvlin-
der leer je dat kennis rijkdom is en dat samen 
werken en leren centraal staat. 

Wij stellen hoge verwachtingen aan onze leer-
lingen, onze ouders en ons schoolteam. We 
streven ernaar om eenieder in zijn kracht te 
zetten. De expertise van leerkrachten, kinde-
ren en ouders wordt gewaardeerd en ingezet. 
We sluiten zo gepersonaliseerd mogelijk aan 
bij het niveau van een leerling en werken in do-
meinen om daar beter op in te kunnen spelen. 

Kwaliteit
De school is een professio-
nele organisatie die doelge-
richt werkt aan de ontwikke-
ling van kinderen. Dat in een 
leeromgeving die kinderen en 
leerkrachten inspireert. De 
kwaliteit wordt gewaarborgd 
doordat de school planmatig 
werkt. Er wordt gedifferenti-
eerd gewerkt zodat kinderen 
zich op hun eigen niveau kun-
nen ontwikkelen.

3.2 Visie 
De Vuurvlinder is een veilig 
thuis voor kinderen uit de hele 
wereld. Leven is leren, dus 
school is leven. We halen de 
wereld in school en gaan met 
de school de wereld in. Op de 
Vuurvlinder mag je zijn wie je 
bent, heb je inspraak en raak 
je intrinsiek gemotiveerd.
Onze overtuiging is: als een 
kind zich veilig voelt, staat het 
meer open om te leren / If a 
child feels secure and happy, 
the child learns better.
Alle kinderen, maar zeker 
nieuwkomers hebben tijd 
nodig om te wennen op een 
nieuwe school, in een nieuwe 
omgeving en in een nieuw 
land. Wij vinden het belangrijk 
dat een kind zich veilig en 
geborgen voelt op de Vuur-
vlinder.

Binnen een betekenisvolle 
leeromgeving komen leerlin-

Talentvol
De kernwaarde talentvol heeft betrekking 
op het benutten en ontplooien van talenten 
van kinderen. Dat zie je terug in de Verlengde 
Leertijd (VLT) activiteiten waarin kinderen aan 
de slag gaan om hun talenten te ontdekken. 
Maar ook in het onderwijs moeten kinderen 
de ruimte krijgen om hun sterke kanten te 
benutten. Ook binnen het team maken we 
gebruik van elkaars talenten en kwaliteiten. 
We kijken hoe we deze binnen de organisatie 
kunnen inzetten. Autonomie, zelfsturing en 
het geven en nemen van verantwoordelijkheid 
zijn ook belangrijke punten voor leerlingen en 
leerkrachten.

Innovatie
Onze school is gericht op vernieuwing en 
verbetering van het onderwijs. De school heeft 
een open blik naar buiten en zoekt manieren 
om het onderwijs beter te laten aansluiten 
bij de leerlingen en de maatschappij. Vanaf 
schooljaar 2019-2020 heeft de Vuurvlinder een 
start met het werken in domeinen gemaakt. 
Zie voor de invulling hiervan hoofdstuk 4 -  
Organisatie van het onderwijs.

Samenwerking 
Samenwerking is een belangrijke pijler voor de 
school. Er wordt veel samenwerking gezocht 
met ouders en partijen buiten de school.
De school heeft een sterke band met de wijk 
en deze betrokkenheid is ook terug te zien 
in de klas. Ook hier speelt samenwerking en 
betrokkenheid. Leerlingen leren door samen 
aan opdrachten te werken, actief te luisteren 
en ruimte te geven aan een ander. Leerlingen 
voelen zich betrokken doordat het onderwijs 
aansluit bij hun belevingswereld en doordat ze 
verantwoordelijkheid krijgen en nemen.

10  schoolgids 20212022 11 



vooruitgang die de komende 
40 jaar zal worden geboekt 
niet te voorspellen valt. We 
kunnen wel proberen zover 
mogelijk vooruit te kijken.

Visie op professionaliteit.
We zijn als team een professi-
onele leergemeenschap door 
elkaar te inspireren, van el-
kaar te leren, gebruik te ma-
ken van elkaars deskundig-
heden en creatieve talenten. 
Daarmee maken we elkaar 
beter in ons vak. Dit doen we 
zowel binnen de school en 
binnen Lucas Onderwijs, als 
daarbuiten.
Betrokkenheid bij ouders en 
hun kind staan bij ons hoog in 
het vaandel.

gemeenschappelijke agenda. Dit geven we op 
allerlei manieren in gezamenlijke projecten 
vorm. Onze ambitie is om op de lange termijn 
vanuit intensieve samenwerking te komen tot 1 
organisatie voor kinderen van 0-18 jaar en hun 
ouders.

Visie op leren in de 21ste eeuw
Op de Vuurvlinder zijn we ervan doordrongen 
dat het onderwijs van de toekomst anders 
vormgegeven moet worden willen we de 
kinderen blijven boeien, uitdagen en verant-
woordelijk maken voor hun eigen leerproces. 
We zoeken naar een nieuwe en uitdagende 
leeromgeving die dit mogelijk maakt. Daarbij 
is het team bereid om buiten de bestaande 
en traditionele kaders te denken. De school 
verwacht over een periode van 2 jaar nieuw-
bouw. We willen een schoolgebouw neerzetten 
dat de komende 40 jaar aan die verwachtin-
gen kan voldoen. Daarbij zijn we ons volledig 
bewust dat de technische en onderwijskundige 

4 De organisatie van het onderwijs

4.1 De organisatie van de school
Op onze school wordt gevarieerd onderwijs gegeven. Daarmee sluiten we zoveel 
mogelijk aan bij het individuele niveau van het kind. 

We geven in ons onderwijs gericht aandacht aan het ontwikkelen van de volgende 
21st century skills: samenwerking, communicatie, sociale en culturele vaardig-
heden (waaronder burgerschap), ICT-geletterdheid, probleemoplossende vaardig-
heden, creativiteit en kritisch denken. 
Deze 21st century skills krijgen alle ruimte in ons thematische onderwijs dat opge-
bouwd wordt rondom een aantal brede vragen op het gebied van natuur en techniek 
/mens en maatschappij. 
Via onze thema’s stellen wij brede, uitdagende vragen en geven we opdrachten in 
een stimulerende leeromgeving waarin zelf ontdekkend, actief en betekenisvol 
leren plaatsvindt. De kernconcepten van KPC gebruiken we hierbij als bron.
Deze thematische aanpak van ons onderwijs heeft grote gevolgen voor de deskun-
digheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (waar onder digitale 
leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement).  
Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol 
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wijs te verzorgen. Zij heeft 
daarbij een open oog voor de 
kansen en belemmeringen 
van kinderen en hun ouders in 
haar regio.

4.4 Lesaanbod
De groepen 1 en 2 uit domein 1 
leren en werken vanuit Start-
blokken en de Basisontwikke-
ling. Het ontwikkelingsgericht 
onderwijs biedt kinderen de 
gelegenheid om vanuit spel 
te leren. 
Het spel is gekoppeld aan 
een thema. Tijdens kringac-
tiviteiten is er aandacht voor 
de ontluikende geletterd- en 
gecijferdheid. Het versterken 
van woordenschat is hier 
eveneens in opgenomen, 
welke ondersteund wordt met 
Logo 3000. 
De methodiek van Zien is 
Snappen wordt ingezet om 
nieuwkomers kinderen te 
ondersteunen in het taalaan-
bod. Klankonderwijs wordt 
aangeboden met behulp van 
PI Spello. 

De nieuwkomersklassen 
(taalklas) werken met de 
Vuurvlinder-taalcyclus. Hierin 
zijn de verschillende taalon-
derdelen opgenomen zoals 
het begrijpend luisteren en 
lezen, woordenschat, monde-
linge taalvaardigheid en het 
stellen/ schrijfonderwijs. Ook 
hier is de lesstof verweven 

mer, een spreekkamer en een kamer voor de 
intern begeleider. In de portakabin op het plein 
is de groepsruimte voor de NT2 groepen. Op 
locatie de Horst is domein 1 (de kleutergroepen 
en de NT2A) gevestigd. 

4.3 Vormgeven aan de identiteit
Omgaan met elkaar:
De school is onderdeel van de interconfes-
sionele stichting Lucas Onderwijs. Lucas 
Onderwijs werkt vanuit het Evangelie op een 
eigentijdse manier.
Geïnspireerd door de Bijbel hecht zij aan de 
overdracht van de christelijke normen en 
waarden: respect voor elkaars religieuze 
inspiratiebronnen en vertrouwen in elkaar. 
Christelijke naastenliefde en solidariteit met 
kansarmen worden als een gedeelde verant-
woordelijkheid aanvaard.
Lucas Onderwijs is gericht op een rechtvaar-
dige samen- 
leving. Lucas Onderwijs maakt vandaag werk 
van de leefbaarheid van de maatschappij van 
(over-)morgen. Dat doet zij door goed onder-

van de leerling en de rol van de ouders/ver-
zorgers. 
Vanaf schooljaar 2019-2020 hebben we dan ook 
een start gemaakt met het werken in domei-
nen. De domeinen zullen voor nu bestaan uit 2 
of 3 leerjaren en 1 of meer NT2-groepen. 
De kinderen worden ingedeeld in vaste 
stamgroepen en variërende niveaugroepen. 
Elke dag wordt geopend en afgesloten in de 
stamgroep. Ook verjaardagen en bijzondere 
gebeurtenissen vinden plaats in de eigen 
stamgroep. Zo wordt de sociale veiligheid 
gewaarborgd. 
Tijdens de instructiemomenten van de basis-
vakken, worden kinderen van verschillende 
stamgroepen binnen hetzelfde domein, op 
niveau ingedeeld. Zo kan het voorkomen dat 
kinderen in verschillende groepen lees- en  
rekenonderwijs krijgen. Op deze manier kun-
nen we optimaal differentiëren. 

In de instructiegroep wordt 
een bepaalde hoeveelheid 
basisstof aangeboden. Naar 
gelang het niveau van het kind 
kan besloten worden meer 
of minder stof te geven of het 
tempo waarin de stof wordt 
verwerkt aan te passen. 
Er is in schooljaar 2021-2022 
sprake van 3 domeinen: 
Domein 1:
groep 1, 2, 3 en de NT2A
Domein 2: 
groep 4, 5, 6 en de NT2B+C
Domein 3: 
groep 7, 8 en NT2D 

4.2 Het schoolgebouw
Door het toenemend aantal 
leerlingen en het feit dat de 
nieuwbouw nog niet gereed is 
zitten onze 280 leerlingen het 
komend schooljaar verdeeld 
over 2 locaties die dicht bij 
elkaar liggen. 

Het hoofdgebouw aan de 
Diamanthorst 10 kent: 
• Een peuterleerplek 
•  Een eigen gymnastiekzaal 

die ook gebruikt wordt als 
speellokaal voor de kleu-
tergroepen en de peuter-
groep

•  Lokalen en groepsruimte 
voor domein 2 en 3 

•  Een lokaal op de begane 
grond voor groep 3

Verder onder meer een 
teamkamer, een gezamenlijke 
werkruimte, een directieka-
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op speelse manier klanken en 
woorden. De overige domei-
nen krijgen dit jaar een com-
binatie van theater en Engels, 
waarbij ook aansluiting bij het 
thema wordt gezocht. 

Bewegingsonderwijs  
groep 1 en 2:
 1 uur per week wordt met de 
kinderen gericht gespeeld in 
de gymzaal met de vakleer-
kracht sport en daarnaast 
nog minimaal 1 uur per week 
bewegingsles van de groeps-
leerkracht. 

Bewegingsonderwijs van 
groep 3, NT2A, domein 2 en 3: 
De vakleerkracht gymnastiek 
zorgt voor inhoudelijk metho-
disch opgebouwde gymles-
sen. Dit gebeurt m.u.v. de NT2 
klassen (1x per week) 2 uur 
per week per groep. 

4.5  Kleuterperiode en  
de overgang naar 
groep 3

De tijd die kinderen in domein 
1 doorbrengen kan sterk 
verschillen. Kinderen die 4 
jaar worden in de tijd vanaf 
augustus tot en met decem-
ber, worden geplaatst in 
groep 1. Kinderen die daarna 
jarig zijn, starten in groep 0. 
Na de zomervakantie gaan 
kinderen uit groep 0 naar 
groep 1 en kinderen die in de 
periode augustus-december 

met ons thematisch onderwijs. De aanpak 
van Zien is Snappen en De Bovenkamer wordt 
ingezet om het taalaanbod visueel te onder-
steunen en voor het inslijpen van de lesstof. 
Voor het aanvankelijk en voortgezet technisch 
leesonderwijs bieden wij de LIST aanpak aan. 
Voor het rekenen wordt ingezet op rekentaal 
en voor de verwerking van het lesdoel wordt 
Snappet ingezet. In vergelijking met de overige 
groepen, is er meer tijd voor verdieping in het 
eerste leerjaar van de nieuwkomer. 

In groep 3 en NT2A van domein 1, en domein 2 
en 3 werken we eveneens met de Vuurvlinder-
taalcyclus, thematisch aanbod, de LIST aan-
pak, rekenen op Snappet (ook hier is aandacht 
voor rekentaal) en PI Spello. Het werktempo in 
de reguliere groepen ligt iets hoger. 

Verlengde leertijd (VLT).
Vanaf dit schooljaar krijgen de lessen van onze 
vakleerkrachten (muziek, beeldende vorming, 
techniek, makelogie en theater-Engels) vorm 
binnen onze projecten in de middag. 
De inhoud ven de projecten sluit aan bij het 
thema waar op dat moment schoolbreed aan 
gewerkt wordt en wordt thematisch (beteke-
nisvol) aangeboden. 
Vanaf groep 3 volgen alle kinderen één of twee 
projecten per week. Onze vakleerkrachten zijn 
experts binnen hun vakgebied en bieden onze 
leerlingen dus de kans zich breed te ontwikke-
len en hun talenten te ontdekken.

Makelogie is een nieuw vak dat wij aan het 
ontwikkelen zijn en is een combinatie tussen 
wetenschap, technologie, filosofie en kunst. 
De naam makelogie is door onze leerlingen 
bedacht.

Engels: in domein 1 sluit de vakleerkracht 
Engels aan bij het thema en leren de kinderen 

jaar wordt, maar uitgangs-
punt is altijd de ontwikke-
ling van het individuele kind. 
Als school hanteren wij een 
zorgvuldig beleid rond ver-
lenging of verkorting van de 
kleuterperiode. Deze keuze 
wordt duidelijk gemotiveerd 
en beargumenteerd op basis 
van de observaties in het 
leerlingvolgsysteem BOSOS 
van domein 1. Bij het nemen 
van deze beslissing zijn de 
groepsleerkracht(en), de ou-
ders en de intern begeleider 
betrokken.

4.6 Overige activiteiten
Er moet ook tijd zijn voor ont-
spanning en bezinning, voor 
het gezamenlijk werken aan 
projecten en gezamenlijke 
vieringen. Daarom worden er 
op de Vuurvlinder onder an-
dere de volgende activiteiten 
georganiseerd:
•  Regelmatig gaan verschil-

lende groepen op excursie: 
naar de kinderboerderij, 
naar een museum of naar 
een theatervoorstelling. 

•  2 x per jaar wordt er door 
de leerlingen een thema-
presentatie georganiseerd 
voor ouders

•  Alle groepen hebben 1 à 2 
keer per jaar sportdag.

•  Het onderwerp van de 
Kinderboekenweek wordt 
opgenomen in het thema-
tisch onderwijs.

zijn gestart, gaan na de zomervakantie naar 
groep 2.

De Inspectie van het Onderwijs geeft aan dat 
kinderen in beginsel binnen een tijdvak van 8 
aaneengesloten jaren het primair onderwijs 
doorlopen. Het ontwikkelingsproces en het 
welbevinden van kinderen mag niet verstoord 
worden.
In principe betekent dit dat elke kleuter naar 
domein 2 gaat in het kalenderjaar dat hij/zij zes 
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ons gebouw in park de Horst.
U kunt bij de administratie 
een folder met informatie en 
een aanmeldingsformulier 
krijgen.

4.9  Contacten met  
partners in de wijk

Als Brede Buurtschool gaan 
de groepen onder meer re-
gelmatig naar de bibliotheek 
in de wijk. Ze krijgen daar les 
over hoe ze boeken zoeken 
in de bibliotheek of kunnen 
kennismaken met kinderboe-
kenschrijvers. 

Daarnaast werken we nauw 
samen met de Jeugdgezond-
heidszorg, voetbalclub VUC, 
Vóór Welzijn, het wijkberaad, 
stadsdeelkantoor Haagse 
Hout van de gemeente Den 
Haag, de Tuinen van Maria-
hoeve en het Diamantcollege 
met het Diamanttheater.
Samen zoeken we zoveel 
mogelijk naar fysieke en 
inhoudelijke samenwerking 
op allerlei terreinen om de 
kansen en mogelijkheden van 
en met elkaar te benutten 
voor onze kinderen en ouders.

4.10 Veiligheidsbeleid
Gele en Rode kaart 
Kinderen moeten zich veilig 
voelen op school. De Vuur-
vlinder heeft daarvoor een 
veiligheidsplan.

•  Er wordt aandacht besteed aan de Kinder-
boekenweek.

•  Sinterklaas brengt altijd een bezoekje aan 
de Vuurvlinder.

•  Aan Kerstmis en Pasen besteden we aan-
dacht.

•  Alle groepen gaan 1 keer in het jaar op 
schoolreis. Groep 8 gaat op schoolkamp.

4.7  Peuterleerplek ‘t Vlindertje
Sinds januari 2018 valt de peuteropvang bij ’t 
Vlindertje onder de organisatie Jongleren.
Peuters vanaf 2,5 jaar spelen en leren bij  
’t Vlindertje onder leiding van twee gediplo-
meerde leidsters. Peuterleerplek ’t Vlindertje 
werkt samen met basisschool de Vuurvlinder, 
het is de bedoeling dat peuters van ’t Vlindertje 
doorstromen naar de Vuurvlinder. Wij zetten 
namelijk een doorgaande lijn neer met de 
kleuters door thematisch te werken op basis 
van hetzelfde VVE (Voor- en Vroegschoolse 
Educatie) programma. Zo leren de peuters 
spelenderwijs met elkaar om te gaan, de we-
reld te verkennen en de Nederlandse taal. 
De rol en inzet van ouders is hierbij heel 
belangrijk. ’t Vlindertje werkt met een spe-
ciaal programma voor ouders, VVE Thuis. 
Daarin krijgen ouders materialen aangeboden 
waarmee ze ook thuis met hun peuter met het 
thema bezig kunnen zijn.

Wilt u meer informatie of uw kind aanmelden, 
kijkt u dan op www.jonglerendenhaag.nl of 
neem dan contact op met één van de leidsters: 
070-2053564.

4.8  Voor- en naschoolse opvang
De voor- en naschoolse opvang wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met de Stichting 
2Samen. De naschoolse opvang vindt plaats in 

Veiligheid begint met het stellen van duidelijke 
afspraken en regels. De schoolregels vindt u in 
hoofdstuk 9. Deze bespreken wij met regel-
maat in de groepen. Daarnaast heeft de school 
een gele kaartenbeleid bij ernstige fysieke en 
verbale overtredingen.
Dit houdt in dat kinderen die andere kinderen 
hard schoppen of slaan of hele grove scheld-
woorden gebruiken tegen andere kinderen of 
volwassenen na overleg met de directie een 
gele kaart kunnen krijgen. Hier worden de 
ouders van op de hoogte gesteld. Bij de tweede 
gele kaart moeten de ouders met het kind op 
gesprek komen. Een derde gele kaart is rood. 
Eén of meerdere dagen schorsing van school 
is dan het gevolg, afhankelijk van hetgeen is 
voorgevallen. Een gele kaart vervalt na twee 

maanden om de kinderen een 
kans te geven met een schone 
lei verder te gaan.

Ook is er op school een ver-
trouwenspersoon aangesteld 
(zie 7.4), hier kunnen kinderen 
terecht met problemen als 
pesten, ongewenste intimitei-
ten, discriminatie, agressie 
en geweld. Daarnaast is mevr. 
Sengul Simsek als anti-
pestcoördinator aangesteld. 
Zij zorgt ervoor dat er binnen 
de school voldoende aandacht 
is en blijft voor het tegengaan 
van pestgedrag.
Ook willen we weten wat 
de veiligheidsbeleving van 
leerlingen, ouders en perso-
neelsleden is. Dit brengen we 
regelmatig in kaart door de 
afname van SCOL (leerling-
volgsysteem voor sociaal-
emotionele ontwikkeling) en 
de afname van vragenlijsten 
bij ouders en personeelsle-
den. De resultaten hiervan 
worden door de directie ge-
bruikt voor het bijstellen van 
ons veiligheidsbeleid.

In het Veiligheidsplan wordt, 
naast sociale veiligheid, 
o.a. ook omschreven hoe de 
school de fysieke veiligheid 
van kinderen waarborgt. Het 
Veiligheidsplan (met daarin 
o.a. het pestprotocol) van de 
Vuurvlinder ligt ter inzage bij 
de directie.
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andere organisaties als ou-
ders daar toestemming voor 
geven, tenzij die uitwisseling 
verplicht is volgens de wet 

In het privacyreglement van 
Lucas Onderwijs is beschre-
ven hoe de school omgaat met 
haar leerlinggegevens, en wat 
de rechten zijn van ouders en 
leerlingen. Het reglement, 
het Protocol Sociale Media 
en de contactpersonen kunt 
u vinden op de site van Lucas 
Onderwijs.

Op De Vuurvlinder wordt zorgvuldig omgegaan 
met de privacy van onze leerlingen. We hebben 
op basis van de nieuwe wetgeving per 25 mei 
2018 (AVG - Europese Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) de protocollen en 
procedures op bestuurs- en schoolniveau 
aangepast. In verband met het geven van 
onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, 
en de vastlegging daarvan in de administratie 
van de school, worden er gegevens over en van 
leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden 
persoonsgegevens genoemd. Het vastleg-
gen en gebruik van deze persoonsgegevens is 
beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk 
is voor het onderwijs. De gegevens worden 
beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is 
beperkt. 

De school maakt ook gebruik van digitaal leer-
materiaal. De leveranciers van die leermate-
rialen ontvangen een beperkt aantal leerling-
gegevens. De school heeft haar leveranciers 
strikte afspraken gemaakt over het gebruik 
van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt 
voorkomen. 

Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met 5.1 Inschrijving
Wanneer u overweegt uw kind aan te melden op onze school dan kunt u een 
afspraak maken met de directie. U krijgt dan informatie over onze school en een 
rondleiding.

Opvang kinderen andere school
Wanneer een kind van een andere basisschool of peuterspeelzaal komt nemen wij, 
voordat we het kind definitief inschrijven, contact op met de school in het kader van 
de continuïteit van de zorg. Van de vorige school ontvangen wij een onderwijskundig 
rapport. De intern begeleider neemt in sommige gevallen toetsen af waarmee een 
juist instapniveau kan worden bepaald.

Start op de Vuurvlinder
Aangezien wij ouders als partners zien in het streven naar een optimale ontwikke-
ling van leerlingen, willen wij graag vanaf het begin een goede relatie opbouwen en 
bespreken hoe wij met elkaar uw kind op de beste manier kunnen begeleiden. Zo 

5  De zorg voor kinderen
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vies voor het voortgezet on-
derwijs. Dit definitieve advies 
wordt in januari gegeven en is 
gebaseerd op de observaties 
van de leerkracht, de gege-
vens van ons leerlingvolg-
systeem en een intelligentie 
onderzoek. Als eindtoets 
gebruiken wij Route 8. Dit is 
een door het Rijk genormeer-
de eindtoets die aansluit bij 
de adaptieve werkwijze van de 
Vuurvlinder. 

5.5  Aanmeldprocedure 
voortgezet onderwijs 
2021-2022

In groep 8 krijgen de kinde-
ren een schooladvies voor de 
overgang naar de middelbare 
school. Dit schooladvies is 
bindend voor toelating tot het 
voortgezet onderwijs. Dat wil 
zeggen: de middelbare school 
moet uw kind toelaten op 
het niveau van het school-
advies. Een hoger niveau mag 
ook. Plaatsing op een lager 
niveau mag alleen als ouders 
daarom verzoeken. Alle leer-
lingen maken in groep 8 een 
verplichte eindtoets, ROUTE 
8. De uitslag hiervan geldt als 
een tweede gegeven. 

Eindtoets en schooladvies 
Doet uw kind het beduidend 
beter op de eindtoets dan 
verwacht, dan zullen wij het 
advies heroverwegen. Onze 
school kan besluiten het 

worden ouders aan het begin van het school-
jaar uitgenodigd om kennis te maken met de 
leerkracht, kinderen en andere ouders. Ook 
een huisbezoek van onze oudercoördinator 
met de leerkracht van uw kind hoort bij de 
mogelijkheden om een goede samenwerking 
vorm te geven. 

5.2 Het volgen van de ontwikkeling
Door middel van observaties en toetsen volgen 
wij de ontwikkeling van kinderen op cogni-
tief en sociaal emotioneel gebied. Wij maken 
gebruik van een leerlingvolgsysteem voor de 
vakken technisch lezen, rekenen, begrijpend 
lezen en spelling. Voor het volgen van de soci-
aal emotionele ontwikkeling maken wij gebruik 
van het leerlingvolgsysteem SCOL voor de 
bovenbouw.

5.3 Rapportage aan ouders/verzorgers
Dit jaar krijgt uw kind in oktober, maart en juni 
een rapport mee naar huis, waarmee u op de 
hoogte wordt gehouden van de ontwikkeling 
van uw kind. Ook worden u en uw kind 2 keer 
per jaar voor een ouder-kind-leerkrachtge-
sprek uitgenodigd. Hierin wordt de voortgang 
op school besproken. Wanneer u behoefte 
heeft om tussentijds een afspraak te maken 
met de leerkracht, dan kan dit altijd. Wanneer 
wordt overwogen een kind een jaar langer in 
de groep te houden dan wordt dit ruim op tijd 
met u besproken. De kleuters krijgen geen 
rapport, maar ouders worden 2 keer per jaar 
door de leerkracht uitgenodigd voor een ge-
sprek over de ontwikkeling van de leerling 

5.4  De begeleiding naar het voortgezet 
onderwijs

In groep 8 krijgen de kinderen een schoolad-

Bijstelling naar beneden is 
dus niet aan de orde.

Totstandkoming school-
advies 
In de tijd dat uw kind bij ons op 
school zit, hebben wij al vaker 
met u en uw kind gesproken 
over haar of zijn ontwikkeling. 
Ook het schooladvies voor de 
overgang naar de middelbare 
school wordt op deze manier 
besproken.

Op onze school werken wij 
met een leerlingvolgsysteem 
(LVS). Observaties en toetsen 
worden hierin geregistreerd 
en in het rapport worden 
de vorderingen genoteerd. 
Deze worden in ouder-kind-
leerkracht gesprekken met u 
en uw kind besproken, zodat u 
een goed beeld heeft van het 
niveau van uw kind.
Samen met de leerkrachten 
van groep 6 t/m 8 bespreekt 
de IB-er alle gegevens en 
komen zij samen tot een 
weloverwogen voorlopig 
schooladvies. 
Wellicht is het goed om u te 
realiseren dat wij niet alleen 
naar de toetsen kijken hoe 
uw kind zich ontwikkelt. Ons 
schooladvies is gebaseerd op 
het totaalbeeld dat wij hebben 
van uw kind. Wij kijken ook 
naar zaken als bijvoorbeeld 
werkhouding, motivatie en 
concentratie. 

advies naar boven bij te stellen. Maar let op: dit 
hoeft niet! We kunnen ook besluiten het oude 
advies te handhaven. We zullen u altijd betrek-
ken bij onze overwegingen. Als het advies naar 
boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit ni-
veau worden toegelaten. De middelbare school 
mag uw kind dan dus niet weigeren omdat er 
twijfel is of uw kind het niveau wel aankan. Het 
kan gebeuren dat er op de middelbare school 
van uw keuze geen plaats meer is op het 
nieuwe niveau. Dan mag uw kind wel worden 
geweigerd en zult u op zoek moeten gaan naar 
een andere school. Indien uw kind de eindtoets 
minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het 
eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. 
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Onderwijskundig rapport 
Alle bovengenoemde zaken 
worden vastgelegd in een 
onderwijskundig rapport 
(OKR). Dit onderwijskundig 
rapport leggen wij voor aan 
de scholen van het voortge-
zet onderwijs. De scholen 
van het voortgezet onderwijs 
besluiten op basis van het 
onderwijskundig rapport of 
zij een leerling wel of niet 
aannemen. Om deze reden 
kunnen alle ouders het onder-
wijskundig rapport inzien voor 
wij dit naar de school van het 
voortgezet onderwijs sturen. 
Als ouders en school het niet 
eens worden over de inhoud 
van het onderwijskundig rap-
port, kunt u altijd uw eigen 
visie aan het onderwijskundig 
rapport toevoegen. 

Tijdpad schooladvies 
Groep 1 t/m 8: De ontwik-
keling (leeropbrengsten en 
sociaal-emotioneel) van uw 
kind wordt besproken tijdens 
oudergesprekken naar aanlei-
ding van het rapport of vragen 
van uw kant. 

Groep 8: 
•  september/m november 

2021: afname groep 8 toet-
sen en afname intelligen-
tieonderzoek. 

•  november en december 
2021: bezoeken voorgezet 
onderwijs scholen met de 
groep. We volgen dan een 

Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo 
U ontvangt in december een voorlopig school-
advies, zodat u zich tijdig kunnen oriënteren 
op een passende vo-school. Bij dit voorlopige 
schooladvies zit een scholenlijst, met alle 
vo-scholen. De scholenlijst bevat vo-scholen, 
die passen bij het voorlopig basisschooladvies. 
Dit zijn alleen vo-scholen in de BOVO regio 
Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschen-
dam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om 
u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen 
waar uw kind naar toe zou kunnen. Tijdens de 
adviesgesprekken in december zullen we met 
u spreken over deze lijst en bekijken welke 
scholen passen bij uw kind en het niveau van 
uw kind. Hierna maken de ouders met hun 
kind een voorkeurslijst. Deze lijst wordt bij de 
eerste school van aanmelding ingeleverd. 

Wanneer leerlingen extra 
zorg nodig hebben, brengen 
we d.m.v. analyse en diagnose 
het probleem in kaart. We 
bieden, in overleg met ouders, 
zorg op maat aan onze leerlin-
gen. Daarbij is ons uitgangs-
punt dat wij ons onderwijs zo 
moeten inrichten dat kinderen 
zich veilig, tevreden en ge-
steund voelen. Dit zien wij als 
een voorwaarde om te komen 
tot goede leerprestaties. We 
maken daarbij een onder-
scheid tussen algemene zorg 
voor alle leerlingen, ofwel 
het geven van goed onderwijs 
en de zorg voor leerlingen 
die extra aandacht behoeven. 
Meer hierover is te lezen in 
het schoolondersteuningspro-
fiel (SOP) op onze website.

Op aanvraag van school kan 
specialist creatieve commu-
nicatie Roos Wisse worden 
ingezet. Binnen een domein 
kan ondersteuning aan een 
leerling worden aangeboden 
via tekenen.
Een kindertekening vertelt 
veel over de gevoelswereld en 
de ervaringen van een kind. 
Als een kind tekent, vertelt 
het via de tekening iets over 
zichzelf. Indien er vanuit de 
tekening een hulpvraag van 
het kind zichtbaar wordt, dan 
zal eerst toestemming aan 
ouders gevraagd worden om 
de ondersteuning door Roos 
te intensiveren. Zij kan helpen 

aantal lessen. 
•  december 2021: de school organiseert 

schooladviesgesprekken om met de ouders 
te spreken over het voorlopige school-
advies. Hier worden de volgende zaken 
besproken: schoolhouding, observaties en 
toetsen, capaciteiten van de leerling. 

•  10 januari -11 februari 2021: oriëntatie 
voortgezet onderwijs ouders en kinderen 
bezoeken open dagen van het voortgezet 
onderwijs op basis van het voorlopig advies. 

•  12 - 25 februari 2021: aanmelding voortge-
zet onderwijs. Het is toegestaan om uw kind 
bij meerdere scholen aan te melden: bij de 
eerste school van aanmelding levert u de 
voorkeurslijst in met namen van scholen 
welke bij uitloting een volgende keuze wor-
den. 

5.6 Zorgstructuur
In de tekst hieronder vindt u een beknopt over-
zicht van de organisatie van de zorg op onze 
school. Dit is een korte samenvatting van ons 
zorgplan. Wanneer u dit zorgplan wilt inzien 
kan dit bij de intern begeleider.

Visie op zorg
De leerlingenzorg richt zich in toenemende 
mate op het afstemmen van het onderwijs 
op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
We proberen (preventief) systematisch en 
vroegtijdig leerlingen te signaleren die extra 
aandacht nodig hebben.
Het gaat hier om leerlingen met een leerach-
terstand, maar ook om leerlingen met een 
grote ontwikkelings- of leervoorsprong of 
leerlingen met een eigen leerstijl. Ook een 
sociaal-emotionele blokkade kan voor leer-
achterstand zorgen.
Door middel van observaties en toetsen volgen 
we de ontwikkeling van onze leerlingen.
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van de zorgstructuur van 
onze school en sluit aan als er 
een multidisciplinair overleg 
(MDO) wordt gepland voor een 
leerling.

5.7  Passend Onderwijs – 
SPPOH

Op 1 augustus 2014 is Pas-
send Onderwijs van start 
gegaan. Onder het motto 
‘Ieder kind een kans’ werken 
in de gemeenten Den Haag, 
Leidschendam-Voorburg en 
Rijswijk 27 schoolbesturen 
en een kleine 200 scholen 
samen aan een plezierige en 
succesvolle basisschooltijd 
van ruim 56.000 kinderen. De 
samenwerking in onze regio 
vindt plaats binnen Stichting 
Passend Primair Onderwijs 
Haaglanden (SPPOH). SPPOH 
houdt zich in het bijzonder 
bezig met de ondersteuning 
van leerlingen, met hulp bij 
het leren. Passend onder-
wijs kijkt niet alleen naar de 
leerling. De mogelijkheden 
van de groep, de leerkracht, 
de school en de ouders zijn 
net zo goed bepalend voor 
plezier en succes. Passend 
onderwijs is dan ook meer 
dan het regelen van extra 
ondersteuning in de vorm van 
arrangementen en toelaat-
baarheidsverklaringen. Een 
goede samenwerking van 
de schoolbesturen, scholen, 
professionals, ouders en 

bij het herstellen van de balans van het kind. 
Ook adviseert en ondersteunt zij de leerkrach-
ten, hoe bij te dragen aan het hervinden van die 
balans.

Schoolmaatschappelijk werk
Er is voor een aantal uren in de week een 
schoolmaatschappelijk werker aan de school 
verbonden. Haar naam is Suzanne Dobbe
Telefoon: 0624957512
E-mailadres: s.dobbe@smw-basisschool.nl

Ouders willen dat hun kind een fijne tijd heeft 
op de basisschool en alle kansen krijgt om zijn 
of haar talenten te ontwikkelen; een blij en 
vrolijk kind, zowel thuis als op school. Als dit 
niet zo is en ouders zich zorgen maken, dan is 
het eerste aanspreekpunt altijd de groepsleer-
kracht. Soms blijven er vragen. Dan is het goed 
te weten dat ouders contact kunnen opnemen 
met de schoolmaatschappelijk werker. Dit kan 
persoonlijk of via de intern begeleider of de 
leerkracht. De schoolmaatschappelijk werker 
kijkt samen met ouders op welke wijze een 
kind zo snel mogelijk geholpen kan worden. 
Zij gaat hierbij altijd uit van de eigen kracht 
van het kind en van die van de ouders. Als het 
nodig blijkt, kan zij hen op weg helpen naar 
andere vormen van ondersteuning en hulpver-
lening buiten de school. 

Ook kan het zijn dat ouders worstelen met een 
opvoedvraag. Suzanne zal u graag helpen met 
praktische tips en handvatten. Zij is iedere 
dinsdag op school aanwezig.

Soms maakt de school zich zorgen over de so-
ciaal-emotionele ontwikkeling van een kind. In 
dat geval neemt school contact op met ouders 
en wordt gezamenlijk beslist of het school-
maatschappelijk werk wordt ingeschakeld. De 
schoolmaatschappelijk werker is onderdeel 

zo’n situatie, in overleg met de 
ouders, een toelaatbaarheids- 
verklaring aan bij SPPOH.

Wat is handig om over  
passend onderwijs te  
onthouden?
1.  Binnen passend onder-

wijs hebben scholen de 
zorgplicht. Wanneer een 
leerling bij een school wordt 
aangemeld, gaat de school 
binnen zes weken na of zij 
de leerling een passende 
onderwijsplek kan bieden. 
Wanneer extra ondersteu-
ning voor de leerling nodig 
is, probeert de school deze 
te organiseren. Wanneer 
dat niet haalbaar is, zorgt 
de school ervoor, in overleg 
met de ouders, dat een  
andere school de leer-
ling wel inschrijft. Alleen 
wanneer de school geen 
plaatsingsruimte heeft of 
de ouders zich niet kun-
nen verenigen met de wijze 
waarop de school vormgeeft 
aan haar identiteit, telt de 
zorgplicht niet. Van ouders 
wordt wel verwacht dat zij 
bij aanmelding de school zo 
goed mogelijk informeren 
over de situatie van hun 
kind.

2.  SPPOH heeft de samen-
werking van de scholen 
georganiseerd in tien 
kleinere werkgebieden: 
acht stadsdelen en de 
gemeentes Leidschendam-

externe partijen moet voor ieder kind leiden tot 
de best passende combinatie van onderwijs, 
ondersteuning, opvoeding en waar nodig zorg, 
bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis.

Voor een klein gedeelte van de leerlingen (zo’n 
vijf procent) is meer ondersteuning nodig, 
soms in combinatie met zorg. Vaak kan die 
extra ondersteuning worden gegeven op de 
school waar de leerling zit of wordt aange-
meld. De school bepaalt in overleg met de 
ouders hoe die ondersteuning het beste kan 
worden gegeven en kan daarvoor extra mid-
delen aanvragen bij SPPOH. 
Omdat extra ondersteuning op basis van de 
ondersteuningsbehoefte van de betreffende 
leerlingen uniek is, en elke aanvraag daarom 
anders zal zijn, spreken we van een “arrange-
ment”. We arrangeren als het ware iets wat 
speciaal voor dit specifieke kind nodig is.

Soms is het niet haalbaar om de extra onder-
steuning op de eigen school te organiseren en 
wordt er voor de leerling een lesplaats in het 
speciaal (basis)onderwijs of op een andere ba-
sisschool georganiseerd. De school vraagt in 
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2.  Interferentie tussen 
verzorging-/behandeling - 
onderwijs

Indien een leerling een 
beperking heeft die een 
zodanige verzorging/behan-
deling vraagt, dat zowel de 
zorg en behandeling voor 
de desbetreffende leerling 
als het onderwijs aan die 
leerling onvoldoende tot zijn 
recht kunnen komen, dan is 
hiermee de grens voor zorg 
bereikt. Het is dan niet meer 
mogelijk om kwalitatief goed 
onderwijs aan het desbetref-
fende kind met een beperking 
te bieden.

3.  Verstoring van het leer-
proces voor de andere 
zorgleerlingen/leerlingen

Indien het onderwijs aan de 
leerling met een specifieke 
onderwijsbehoefte een zoda-
nig beslag legt op de tijd en de 
aandacht van de leerkracht, 
dat daardoor onvoldoende 
tijd of geen aandacht voor 
de overige zorgleerlingen/ 
leerlingen overblijft, dan is 
hiermee de grens voor zorg 
bereikt. Het is dan niet meer 
mogelijk om kwalitatief goed 
onderwijs te bieden aan de 
zorgleerlingen/ leerlingen in 
de groep. 

4.  Gebrek aan opnamecapa-
citeit van het  
aantal zorgleerlingen

Voorburg en Rijswijk. Binnen die werk-
gebieden werken de scholen onderling 
samen en vindt nauwe samenwerking met 
de Centra voor Jeugd en Gezin plaats. In 
elk werkgebied is een school voor speciaal 
basisonderwijs.

3.  SPPOH probeert extra ondersteuning zo 
veel mogelijk in de eigen omgeving van de 
leerlingen te organiseren.

4.  Het is de bedoeling dat ouders en school als 
partners samenwerken, als het gaat om de 
zorg of extra ondersteuning rond een leer-
ling. Dat maakt de kans op succes voor de 
leerling veel groter!

5.  Elke school heeft een schoolondersteu-
ningsprofiel (SOP). In dit profiel beschrijft 
de school welke ondersteuning de school 
kan bieden. Dit profiel is omschreven op 
onze website.

Voor meer en uitgebreide informatie over pas-
send onderwijs verwijzen wij u naar de website 
van SPPOH: www.sppoh.nl en www.steun-
puntpassendonderwijs.nl, een website over 
passend onderwijs, speciaal voor ouders. 

5.8 Grenzen van de zorg
Wij streven er naar de zorg voor de leerlingen 
op een verantwoorde wijze gestalte te geven. 
Er kunnen zich echter situaties voordoen, 
waarin de grenzen aan de zorg voor de kinde-
ren worden bereikt:

1.  Verstoring van rust en veiligheid
Indien een leerling een specifieke onderwijs-
behoefte heeft, leidend tot een ernstige versto-
ring van de rust en de veiligheid in de groep, 
dan is hiermee de grens voor zorg bereikt. 
Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief 
goed onderwijs aan de gehele groep en aan het 
desbetreffende kind met een beperking en/of 
ernstig gedragsprobleem te bieden. 

Gezondheidsonderzoek Ba-
sisonderwijs
Als gevolg van het corona- 
virus heeft de reguliere 
dienstverlening van de JGZ 
een tijd stilgelegen. Daarom 
wordt de huidige dienstverle-
ning van de JGZ aangepast de 
komende periode. In plaats 
van dat we alle kinderen uit-
nodigen op het CJG ontvangen 
ouders een digitale vragen-
lijst waarin gevraagd wordt 
hoe het met uw kind gaat. De 
vragen gaan onder andere 
over: gezondheid, groei, ogen, 
oren, hoe gaat het op school 
en thuis. U kunt zelf ook 
aangeven of u vragen heeft. 
Op basis van de ingevulde vra-
genlijst bepaalt de jeugdarts 
of jeugdverpleegkundige of 
er verdere actie (bellen of 
uitnodigen) wenselijk is.   

Extra ondersteuning 
Het is voor kinderen, jongeren 
en hun ouders altijd moge-
lijk om bij de schoolartsen 
of schoolverpleegkundigen 
langs te komen voor een 
extra onderzoek of gesprek. 
Aanleiding hiervoor kun-
nen bijvoorbeeld vragen zijn 
over groei, gehoor, gedrag of 
gezondheid. Bel hiervoor het 
CJG, telefoon: 070-7528000. 
Ook neemt de schoolarts of 
schoolverpleegkundige deel 
aan de zorgstructuur van de 
school. 

In het verlengde van de onder punt drie  
beschreven situatie is de school niet in staat 
een zorgleerling op te nemen, vanwege het 
aantal zorgleerlingen dat al in een bepaalde 
groep voorkomt. Per aanmelding zal de af-
weging moeten plaatsvinden of er voldoende 
zorgruimte aanwezig is.

5.9  De gezondheid van uw kind
Onderzoeken en begeleiding van schoolart-
sen en schoolverpleegkundigen.
Onze school werkt samen met de schoolartsen 
en schoolverpleegkundigen van het Centrum 
Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is voor Haagse 
kinderen en hun ouders dé plek voor informa-
tie, advies en hulp bij opgroeien en opvoeden. 
De schoolartsen en schoolverpleegkundigen 
volgen samen met ouders de groei en ontwik-
keling van kinderen. Dit gebeurt tijdens een 
aantal vastgestelde momenten in de schoolpe-
riode van het kind, waarvoor u een uitnodiging 
ontvangt. 
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2518 KM Den Haag
070-346 13 47
www.tandentent.nl

Vaccinaties
Kinderen in Nederland krijgen het Rijksvac-
cinatieprogramma (RIVM) aangeboden. De 
inentingen in dit programma zorgen voor 
bescherming tegen bepaalde infectieziekten. 
De schoolartsen en schoolverpleegkundi-
gen van het CJG voeren deze inentingen uit. 
Uw kind ontvangt daarvoor automatisch een 
uitnodiging.

Gegevens van uw kind
De schoolartsen en schoolverpleegkundigen 
van het CJG gebruiken de persoonsgegevens 
uit de leerling administratie van de school. Als 
u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit aangeven 
bij school. 

Wanneer u niet bent verschenen bij een 
afspraak nemen de schoolartsen of schoolver-
pleegkundigen 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. 

Meer informatie en contact Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met de school-
artsen en -verpleegkundigen van het CJG. Op 
werkdagen kan dit telefonisch via  
070-7528000. 

Kijk ook op de website: www.cjgdenhaag.nl  
Centrum Jeugd en Gezin Haagse Hout 
De Carpentierstraat 54, 2595 HL Den Haag 

5.10 Tandverzorging
Als u geen tandarts heeft voor uw kind, of 
als uw kind erg bang is om naar de tandarts 
te gaan, kunt u een afspraak maken bij De 
Tandentent.

De Tandentent, tandzorg voor jongeren
Joseph Ledelstraat 66

6 De leraren

Onze school kent een team van enthousiaste en professionele leerkrachten. Wij 
houden onze deskundigheid op peil door regelmatig scholingscursussen te volgen.
In geval van ziekte van een leerkracht proberen wij op korte termijn vervanging te 
krijgen(zie 6.2).

6.1 Het team van De Vuurvlinder in het schooljaar 2021-2022
Leerkrachten en onderwijsondersteuners:
Domein 1 
Demi Springer, Jaimy Kreffer, Lotte van Biemen, Bruna Tasho, Niels Bouman,  
Natasja Petersen, Quirine Berghuijs, Sharon Hogervorst, Monique Oomen en 
Gwyneth Keijzer

Domein 2 
Sengul Simsek, Nynke Jagersma, Berend van der Ark en Ab Leder, Bianca van 
Zanten, Francis van der Zijde, Maureen Tetteroo, Sasja Spliet, Lenneke Wester-
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duijn, Marianne Takens, Claudia van der Molen, Ibtissam Torki, Sacha Coolegem en 
Naomi Weijl

Domein 3 
Rene Visser, Bram Corstjens, Carin van den Berg, Maria Aref, Seda Melikjan, Marit 
Aref, Marjoleine Kat en Sunil Rajbalsing

Overige Functies:
Directeur – Rob Rosier
Adjunct-directeur – Birthe Wolf
Administratie – Tineke Zitter
Intern begeleider en gedragsspecialist – Tania Pedroz
Intern begeleider peuters en domein 1 – Irene Jagai
Vakleerkracht Gymnastiek – Marcel van den Barselaar
Vakleerkracht Engels - Nikoleta Kitsaki
Vakleerkracht Theater en Engels – Mariska Simon
Vakleerkracht Muziek – Rob Rimmelzwaan
Vakleerkracht Techniek – Brugt Kazemier
Vakleerkracht Makelogie – Anouk Nooteboom
Vakleerkracht Beeldende Vorming – Manouk Hasebos 
Coördinator Voorschool (VVE) – Lucia Rutten
Coördinator ouderbetrokkenheid – Lucia Rutten
Conciërge: Sonny Hordge

Het kan voorkomen dat van bovenstaande taaktoedeling wordt afgeweken. Als het 
voor langere tijd is, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

6.2 Afwezigheid van een leerkracht
De school hanteert de volgende procedure bij afwezigheid van een leerkracht:
• Wij kijken eerst of er iemand binnen het team beschikbaar is.
• Wij kijken of er een invaller van buitenaf is te vinden.
• Wij voegen groepen samen of verdelen de leerlingen over de andere groepen.
• In uitzonderlijke gevallen vragen wij kinderen thuis te blijven.

7.1 Contact tussen ouders en school
Een goed contact met de ouders is voor ons zeer belangrijk.

Ochtendinloop
Iedere ochtend gaat de deur om tien over acht open. Om kwart over acht beginnen 
de lessen. In de tussentijd kunnen ouders met hun kind meelopen naar de klas.
U kunt met de juf of meester overleggen of een afspraak maken. Als u nog even wilt 
praten met andere ouders vindt u in de hal op de koffietafel koffie en thee.
Regelmatig worden er activiteiten voor ouders georganiseerd. Let op de berichten 
via Kwieb.

We vinden het belangrijk dat de kinderen op tijd in de klas zijn, zodat de lessen ook 
om 08.15 uur kunnen beginnen. Als uw kind regelmatig te laat komt, kan er een 
gesprek volgen met de directie. Als dit niet tot verbetering leidt, kan de leerplicht-
ambtenaar op de hoogte gesteld worden

Rapportgesprekken
Tweemaal per jaar worden ouder-kind-leerkrachtgesprekken georganiseerd. 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich eigenaar voelen van hun ontwikkeling 

7 De ouders
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Conversatielessen  
Nederlands
Deze lessen zijn speciaal voor 
de ouders die weinig of geen 
Nederlands spreken. De les-
sen worden in de avond op de 
Vuurvlinder door een Mondri-
aan docent gegeven. Informa-
tie daarover krijgt u aan het 
begin van het schooljaar via 
Kwieb

7.2  Hulpouders in de 
school

De school kan niet zonder u. 
Het komt uw kind ten goede 
als u helpt. We kunnen altijd 
mensen gebruiken.

Gedragscode hulpouders:
•  De hulp wordt geven op 

basis van vrijwilligheid en 
enthousiasme.

•  De ouders helpen onder 
verantwoordelijkheid van 
de leerkracht.

•  De hulpouder kan niet 
tijdens de werkzaamheden 
de leerkracht aanspreken 
over de resultaten van haar 
of zijn kind.

•  De school is verzekerd 
voor hulpouders in geval 
van wettelijke aansprake-
lijkheid of ongevallen.

7.3  Medezeggenschaps-
raad (= MR)

Op onze school functioneert 
een medezeggenschapsraad. 

en hun voortgang op school. Zo kan een betere 
samenwerking ontstaan tussen ouders, kind 
en school.

Huisbezoek
Een huisbezoek van onze oudercoördinator 
met de leerkracht van uw kind hoort bij de 
mogelijkheden om een goede samenwerking 
vorm te geven. Op uw verzoek of dat van de 
leerkracht komen oudercoördinator en/of 
leerkracht op huisbezoek om kennis te maken 
met de thuissituatie van een leerling. Hiervoor 
maken wij een afspraak met u. Een huisbezoek 
duurt ongeveer een uur.
 
Kwieb
Informatie over school of de groep van uw kind 
ontvangt u via deze app. De ouders van iedere 
nieuwe leerling ontvangen een mail met een 
code. Als u die zo snel mogelijk activeert, dan 
mist u geen informatie. Zorgt u dat de school 
een recent emailadres van u heeft? 

Internet
Op onze internetsite - www.bsvuurvlinder.
nl - vindt u actuele informatie, de jaarplanning 
en foto’s. Ook vindt u hier een ‘welkom in de 
wijk overzicht’ met verschillende activiteiten 
in wijk-centrum en bibliotheek, en sport- en 
recreatiemogelijkheden in Haagse Hout.
U kunt ons volgen via Facebook, zie:  
www.facebook.com/totaalschool 

Ouderbetrokkenheid
Wilt u ons bijstaan op feest- en sportdagen, 
ouderavonden, themapresentaties, Sinter-
klaas, Kerstmis, etc? We kunnen die extra 
hulp goed gebruiken! Goed Nederlands is geen 
vereiste.
Als u een plek voor een Nederlandse taalstage 
zoekt, dan kijken wij of we dat binnen de school 
kunnen bieden.

directie van de school en ook 
te vinden op de site van Lucas 
Onderwijs (www.lucasonder-
wijs.nl). 
Overigens is het niet nood-
zakelijk eerst contact op 
te nemen met de interne 
vertrouwenspersoon. Ouders 
hebben het recht direct 
contact op te nemen met de 
externe klachtencommissie. 
Lucas Onderwijs is in dit geval 
aangesloten bij:
de Landelijke Klachtencom-
missie Katholiek Onderwijs
Postbus 82324, 2508 EH Den 
Haag.

Contactpersoon 
Bij klachten over ongewenste 
gedrag op school, zoals: 
pesten, ongewenste intimitei-
ten, discriminatie, agressie 
en geweld, kunnen ouders 
en kinderen een beroep doen 
op de ondersteuning door de 
contactpersoon op school. 
Deze luistert naar u, geeft 
informatie over mogelijke 
vervolgstappen en brengt u 
eventueel in contact met de 
externe vertrouwenspersoon 
voor verdere begeleiding in de 
klachtprocedure. 

Contactgegevens interne 
contactpersoon
De Vuurvlinder
Mevr. Lucia Rutten 
070-3859839 
lrutten@bsvuurvlinder.nl 

Zo’n medezeggenschapsraad is te vergelijken 
met een ondernemingsraad in het bedrijfs-
leven. Ouders en leerkrachten die er zitting 
in hebben, hebben mede wat te zeggen over 
allerlei zaken die de school aangaan. De MR 
heeft medezeggenschap in het bewaken van 
de kwaliteit van het onderwijs en heeft dus ook 
als functie het bestuur te controleren.
De leerkrachten zijn vertegenwoordigd door 
Carin van den Berg en Bianca van Zanten. 
De ouders zijn vertegenwoordigd door mevr. 
Ninah Soetoredjo-Merrick en de heer Gideon 
Inocente. MR-vergaderingen zijn in principe 
openbaar.
E-mail: mr@bsvuurvlinder.nl

7.4 Klachtenprocedure
Klachten over de dagelijkse gang van zaken in 
de school worden in goed onderling overleg 
tussen betrokkenen opgelost. Als deze afhan-
deling niet tot tevredenheid heeft geleid, kan 
daarna overleg met onder andere de groeps- 
leerkracht of de schoolleiding plaatshebben. 
Indien ook deze afhandeling niet tot tevreden-
heid heeft geleid, kunnen ouders of leerlin-
gen beroep doen op de klachtenregeling. De 
klachtenregeling is alleen van toepassing 
als betrokken partijen er samen niet meer 
uitkomen en met hun klacht niet bij een andere 
instantie terecht kunnen. 
De klachtenregeling en een uitgebreide 
toelichting daarop zijn te raadplegen bij de 

34  schoolgids 20212022 35 35 



Het bevoegd gezag treedt 
onverwijld in overleg met de 
vertrouwensinspecteur. In-
dien uit dat overleg moet wor-
den geconcludeerd dat er een 
redelijk vermoeden is van een 
strafbare handeling, doet het 
bevoegd gezag aangifte bij de 
politie. Voordat het bevoegd 
gezag daartoe overgaat, stelt 
het de ouders van de betrok- 
ken leerling en de desbetref-
fende persoon hiervan op de 
hoogte. De vertrouwensper-
soon is van deze meldplicht 
vrijgesteld. Hij dient de klager 
wel te wijzen op de mogelijk-
heid van het doen van aangifte 
bij de politie.

Centraal meldpunt voor 
klachten over seksueel mis-
bruik, seksuele intimidatie, 
ernstig fysiek of geestelijk 
geweld: vertrouwensinspec-
teurs tel. 0900 111 31 11.

7.5  Adviespunt voor 
ouders 

Als u vragen heeft vragen 
over onderwijs kunt u terecht 
bij het adviespunt Ouders & 
Onderwijs. 
088-6050101 of www.ouder-
senonderwijs.nl

De school kent ook een externe vertrouwens-
persoon. U kunt de externe vertrouwensper-
soon zien als een objectieve deskundige van 
buiten de school. 
De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij 
het wegnemen van uw klacht. 
Externe vertrouwenspersonen Lucas Onder-
wijs: Mevr. J. te Raa en de heer en N. van der 
Perk.
Adres: Lucas Onderwijs, Postbus 93231, 2509 
AE Den Haag, telefoon: 070-3001166 
Contactpersoon voor de vertrouwensperso-
nen is mevrouw L. Eelkema. Zij is telefonisch 
bereikbaar op:070 300 11 51 of per e-mail via 
leelkema@lucasonderwijs.nl 

Voor een onafhankelijk advies in geval van een 
klacht, kunt u ook contact opnemen met de een 
van de vertrouwensinspecteurs van de Onder-
wijsinspectie via telefoonnummer: 
0900111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 
uur tot 17.00 uur. 

Klachten over ongewenst gedrag, die door 
de school naar uw beleving onvoldoende zijn 
opgelost, kunt u voorleggen aan de klachten-
commissie. De vertrouwenspersoon kan u in 
het klachttraject begeleiden. 

Meld- en Aangifteplicht
(artikel 4A WPO)
In het kader van bestrijding van seksueel mis-
bruik en seksuele intimidatie in het onderwijs, 
geldt een aangifteplicht voor het bevoegd 
gezag en voor het personeel een meldplicht 
bij een dergelijk zedenmisdrijf. Als aan een 
personeelslid bekend is dat een medewerker 
op school zich mogelijk schuldig maakt of 
heeft gemaakt aan strafbare handelingen op 
seksueel gebied jegens een minderjarige leer-
ling van de school, dient hij dat terstond aan de 
schoolleiding en het bevoegd gezag te melden. 

8 De resultaten van het onderwijs

Doorstroming naar het voortgezet onderwijs

Schooltype Aantal leerlingen + percentage

2018 2019 2020 2021

Praktijkonderwijs 1 (4%) 1 (5%) 1 (4%) 1 (3%)

VMBO BL 4 (16%) 6 (30%) 1 (4%) 7 (21%)

VMBO BL/KL 3 (12%) 2 (10%) 3 (11%) 1 (3%)

VMBO KL - - 2 (7%) -

VMBO KL/TL 3 (12%) - - 4 (12%)

VMBO TL 1 (4%) - 4 (15%) 3 (9%)

VMBO TL//HAVO 3 (12%) 2 (10%) 1 (4%) 4 (12%)

HAVO 3 (12%) 4 (20%) 4 (15%) 4 (12%)

HAVO/VWO - 1 (5%) 1 (4%) 1 (3%)

VWO 1 (4%) 2 (10%) 4 (15%) -

ISK* 3 (12%) 2 (10%) 1 (4%) 3 (9%)

Kopklas 3 (12%) - 5 (19%) 5 (15%)

*  ISK: Internationale Schakelklas
**  De kopklas is een schakelvoorziening tussen basis- en voortgezet onderwijs,  

bedoeld voor kinderen van wie de verwachting is dat zij naar de HAVO gaan, 
maar die op het moment van uitstroom het Nederlands nog onvoldoende  
beheersen.
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 9 Schoolregels van de Vuurvlinder

Voor groot en klein zullen we aardig zijn.

Willen we weer werken morgen, 

dan zullen we goed voor alle spullen zorgen.

Wij lopen en praten zacht van groot tot klein, 

want rustig werken vindt iedereen fijn.

At the moment you are reading the summary of the school guide of  
De Vuurvlinder. The complete school guide is in Dutch.
For further information about the Dutch educational system, please see the English 
website of the Ministry of Education, Culture and Science:  
www.minocw.nl/english. In this summary you will find information needed to un-
derstand the way De Vuurvlinder thinks about and provides education.  
De Vuurvlinder is one of many schools run by Lucas Onderwijs.

Rob Rosier, 

Principal

Schoolguide
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1 Our school
The school is situated in an area called Mariahoeve, in the North of The Hague. Our 
school is attended by children from all over The Hague. We are also experienced in 
receiving children who have just recently arrived in the Netherlands and who are 
not yet able to enter the Dutch educational system.

The school has about 280 pupils in 4 domains. We also accommodate preschoolers.
The staff consists of around 40 teachers and assistents.

The school has four NT2 classes (Nederlands als 2e Taal = Dutch as Second  
Language). In these vertically organized classes, children from 7 – 12 years old will 
be taught reading, speaking and writing in Dutch. After completing this one year 
program they are able to participate in the regular Dutch primary school educatio-
nal system. But it will take at least 3 to 4 years before they reach the level of Dutch 
language comparable to a Dutch child. So often pupils stay at our school, because 
we specialize in helping children to learn Dutch language and they feel comfortable 
and safe here.

2 Practical information
School schedule 
De Vuurvlinder has a new schedule from this school year. These are the changes:
•  The normal school schedule ends every day, including Wednesdays, at 1:45 pm.
•  Students bring their own lunch and eat it at school every day. You can no longer 

pick up your child to have lunch at home.
The new times are:
Monday   8.15 am - 1.45 pm
Tuesday   8.15 am - 1.45 pm
Wednesday  8.15 am - 1.45 pm
Thursday  8.15 am - 1.45 pm
Friday   8.15 am - 1.45 pm

We still have 6 hours of extended learning, during which time we will organize 
thematic projects. Students participate in thematic activities in the afternoon, from 
1:45 pm to 4:45 pm. We will start these activities after the autumn break. So until 
October 15, all students only have class until 1:45 pm.
•  Children from year 1 (4 year olds) do not have to participate in the afternoon 

classes. They are ready every day at 1:45 pm. 
•  Children from grades 2 and 3 (5, 6 and 7 year olds – up to group 4) choose 1 acti-

vity per week. They are therefore at school 1 day a week until 4:45 pm.

•  Children from group 4 choose 2 activities per week. They are therefore at school 
2 days a week until 4:45 pm.

Two weeks before a theme starts, with help of their parents children choose 
digitally which activity they want to participate in. This can differ per theme, so the 
compulsory afternoon lessons until 4.45 pm for your child can be on alternating 
days. The other afternoons are free at 1.45 pm. After every holiday a new theme 
starts. Because we will only start the thematic projects after the autumn holidays 
this school year, there are 4 periods till the end of the school year in which your 
child’s school hours can change.

Communication between parents and the school 
Kwieb is a parent app that you can download for free on your smartphone, tablet or 
computer. You will be able to:
• view posts on a timeline
• follow the school calendar
• report absences of your child
• register for a parent meeting to which you have been invited
• having a private conversation with people from the school team
• to view pictures
• set your own language on the app
Instructions to activate the Kwieb app will be sent to the email address of the 
parent(s) of every new student. You will receive 1 code per child that can be used by 
a maximum of 4 parents to link. Do you ensure that the school has a recent email 
address for you?

You can always contact the Kwieb support team for help:
Phone: 0224-290989
Email: support@ziber.nl
Whatsapp: +31 6 39087164
 
We also believe it is important for your child to have a more personal contact:
• Bring your child to the classroom in the morning at 8.10;
• Discussion evenings about school reports together with your child;
• House calls by our teachers or parent contact person;
• Personal conversations;
• Choice of school for group 8;
• Join us for presentations by your child;
• Dutch conversation lessons.

Fee for school activities
From August 2017, the parent contribution will be income dependent. Your (joint) 
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annual income determines the amount of your contribution.
We hope to receive more money to provide extra care and support to students who 
need it. In the future so we can make someone free for additional vocabulary edu-
cation and Snappet support. From the standard contribution of € 60, - the school 
trip and additional activities on the holidays are paid.

•  Income up to € 40,000 per year 
The standard contribution remains unchanged. € 60, - per school year 

• Income up to € 60,000 per year - € 160 per school year
•  above € 60,000 per year - € 260 per school year

We want to emphasize that it is a voluntary contribution. We do not exclude children 
from activities at de Vuurvlinder. We sincerely hope that with your contribution you 
will support education on de Vuurvlinder.
At the beginning of the school year, you will receive a request for payment with the 
bank number to which you can deposit your contribution.

Deposit Snappet Chromebook
From group 4 and the NT2 classes, the children use a Chromebook. They leave 
the Chromebook at school, it is not allowed to take the Chromebook home. For the 
Chromebook we charge € 100 deposit per family. This makes both parents and-

school responsible for the Chromebook. We have noticed that the children are more 
cautious when parents and school are both responsible. Only in case of intentional 
damage will the deposit be withheld. In such a case, the director will personally 
take contact with the parents.
You will receive a letter explaining the terms and the bank number to which you 
must deposit the deposit.
If your child leaves de Vuurvlinder, you must pass your current bank number to the 
school (which may have changed in the meantime). If you do not do that, we consi-
der it a gift that will benefit the education at the Vuurvlinder.

Lunch break
We have switched to a continuous schedule, this means all pupils stay at school 
during the break. They bring their own lunch and eat it in class with the teacher. We 
don’t use parents for the ‘overblijf’ anymore, so you no longer have to pay for the 
stay.

Participation Council (PC) 
The PC is made up of parents and staff in an advisory capacity. Suggestions con-
cerning regulations and other appropriate matters may be brought to the notice of 
PC members. 

Complaint procedure 
If a problem can’t be solved in a proper way, Mrs. Lucia Rutten is the person to get 
in touch with. You can also turn to a complaints committee if necessary. Ask the 
headmaster about it. 

Reporting ill 
If your child is absent, we ask you to notify us in time (before 8 am). 
You can report your child’s absence via Kwieb, the parent app.
• Open the Kwieb app
• Click the ‘+’ button in the bottom center of the screen
• Choose ‘report absence’Select the child you want to report absent
• Choose the reason why the child is absent and the duration
If you can only report the absence of your child by telephone, please call 070-
3859839 between 8 am and 9 am at the main building. This applies to students from 
all locations. 
If your child is absent for more than 1 week, we would like to hear the reason and 
ask you to report again to the school.
If your child is suffering from a contagious disease, please inform us in time. Try 
not to be late for school. Being late for school too often is not conducive to the 
results and moreover is annoying for the class. 
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Rules in case of absence from school/leave of absence
Children in the age of 3 years and 11 months are allowed to come to school for  
8 daily periods until they’re 4 years old, to get used to going to school.
When children are 4 years old they are allowed to come to school but they are not 
obliged to do so.
5 years and older children are obliged to come to school from the first day of the 
month, following the month in which they celebrated their 5th birthday (Wet op het 
Primair Onderwijs).
The head teacher may grant permission to take a maximum of 10 school-
days extra per year. Ask him about the specific details. Any leave of ab-
sence has to be asked for in writing. Illegal absence will be reported to the 
proper authorities!

Physical education
Please ask the teacher which cloths and shoes to wear during the PE-les-
sons. From group 3 it is possible for pupils to take a shower after the lesson. If you 
want your child to shower, don’t forget to give him/her a towel.
Swimming in school is part of the curriculum. For group 5 and 6 and NT2c and d 
swimming takes place every Monday morning. Ask the teacher about specific rules 
for swimming.

Other activities
Tutor reading, excursions, school camp in group 8, sporting day, two times a year 
a performance of one or two groups, children books week, Sinterklaas, Christmas 

and Easter, multicultural day, reading out aloud competition, school trips, summer 
party at the beginning of the schoolyear, etc.

3 The values of our school
De Vuurvlinder has the following basic values: De Vuurvlinder wants to be a safe, 
reliable and challenging school. By working together and showing respect we want 
to encourage the children to learn in an active and exploring way.
The main goal of our school is to obtain the highest possible results with the child-
ren. Starting point of course is the emotional well-being of the child. In our edu-
cation feeling emotionally secure, the development of talents, innovation, working 
together and the high quality of the teachers and the organization are important key 
words.

We are on the alert for extra care for children who need extra help. For example 
the special lessons in the Dutch language we provide for those children, who  
recently have come to the Netherlands.
Information and communication technology is a well-developed part of the school 
system.
Education is a matter of school and parents working together. That is how we will 
be able to achieve our goals.

4 De Vuurvlinder
De Vuurvlinder is a safe place for children from all over the world. Life is lear-
ning, so school is life. We bring the world into school and go with school out into 
the world. At the Vuurvlinder you can be who you are, you have a say and you get 
intrinsically motivated. Our conviction is: If a child feels secure and happy, the child 
learns better. All children, but certainly newcomers, need time to get used to a new 
school, a new environment and to a new country. We think it is important that a 
child feels safe and secure at the Vuurvlinder. 

If a child feels at ease to be curious and self-confident, it will grow and flourish 
in a meaningful learning environment. We offer the structure needed to support 
children in their learning process and gradually teach them independence and 
responsibility. Our education includes the knowledge and skills that are needed at 
school, but they also give our students a basis on which they can build further in 
their lives. At the Vuurvlinder you learn that knowledge is wealth and that working 
and learning together is central.
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We have high expectations for our students, our parents and our school team. We 
strive to empower everyone. The expertise of teachers, children and parents is 
appreciated and used. To take into account the personal level of each student we 
prefer to work in domains.

We ensure that not only the pupils themselves but also their parents are involved in 
their child’s learning process. That is why we regularly hold parent-child-teacher 
conversations. We organize space for meetings and ensure that everyone, including 
parents, feels safe and welcome within the school.

You can show who you are on the Vuurvlinder. The following questions for the stu-
dent are central: Who am I? Who are you? And what does that mean for us together 
and for society? That way everyone on the Vuurvlinder will come into their own. 
We form a Kindcentrum (educational center) and a partnership with 2Samen, 
Jongleren and Diamant College. Working together and using each other’s expertise 
makes the learning environment richer, more meaningful and more meaningful 
for our children. Having continuous (learning) lines ensures a smooth transition 
between the different partners of the partnership, making this transition more lo-
gical and natural for children. In our Kindcentrum Talent Development, Language, 
Health and Safety are the pillars of our common agenda. By working together we 
shape this partnership in all sorts of ways. In the long term our ambition is to come 
to 1 organization for children aged 0-18 and their parents.

Vuurvlinder = Specialized in education to children who arrive from abroad
The school has several NT2 classes (Nederlands als 2e Taal = Dutch as Second 
Language). In this vertical organized classes we have children from 7 - 12 years old 
whom we teach Dutch reading, speaking and writing in one year. After that program 
they usually are able to participate in the regular Dutch educational system. Often 
these children stay at our school after this year because they feel comfortable and 
safe at our school.

Vuurvlinder = innovative education
In our education, we give specific attention to the development of the following 21st 
century skills: cooperation, communication, social and cultural skills (including 
citizenship), ICT literacy, problem-solving skills, creativity and critical thinking. 
These 21st century skills are important in our thematic education, which is built 
around a number of broad questions in the field of nature and technology / people 
and society. We do this with the help of ‘Kernconcepten’. These are broad, chal-
lenging questions and assignments in a stimulating learning environment in which 
self-discovering, active and meaningful learning takes place. The focus of our 
school on thematic education has major consequences for the expertise of tea-
chers, for our curriculum, for our resources (including digital learning resources) 

and our organization (including didactics and class management). The last aspect 
also requires a reflection on the role of the teacher, the role of the student and the 
role of the parents. 
We therefore have started working in ‘domeinen’ (domains) since schoolyear 
2019-2020. A ‘domein’ will for now consist of 2 or 3 year groups and 1 or more NT2 
groups. The children are divided into fixed ‘stamgroepen’ and varying level groups. 
Every day is opened and closed in the ‘stamgroep’. Birthdays and special events 
also take place in their own ‘stamgroep’. In this way, social safety is guaranteed. 
During the instruction moments of the basic subjects, children of different ‘stam-
groepen’ within the same domain are divided by level. It is possible that children 
receive reading and arithmetic instruction in different groups. In this way we can 
differentiate optimally. A certain amount of basic material is offered in the instruc-
tion group. Depending on the level of the child, it may be decided to give more or 
less material or to adjust the rate at which the material is processed. 
 
Vuurvlinder = Cooperation with pre-school and other 
We are one school with the pre-school ‘t Vlindertje. We share the same building and 
work on the same teaching framework as group 1 & 2. As children enjoy their early 
learning experiences in the playgroup, it will bring them pleasure for the rest of 
their primary school career.

Vuurvlinder = An extended school day
De Vuurvlinder has extended her schooldays for 6 hours per week. This gives them 
extra time to develop their talents and practice Dutch language. This year we will 
start with thematic activities in the afternoon as part of the school program. So 
students participate mandatory in thematic activities from 1:45 pm till 4.45 pm on 
changing days.

Vuurvlinder = English lessons from pre-school till group 8 
Since 2004 De Vuurvlinder has successfully made English lessons part of the  
curriculum. We are the first successful school within the Lucas Onderwijs group to 
do so. The motivation to do this, comes from the fact that our school has more than 
40 nationalities among her children. When children are introduced to a second (or 
third) language in the early years of their life, this is called ‘simultaneous language 
acquisition’, meaning the language is picked up naturally as the child would its first 
language.
This quickly became an enormous success. Parents and children were very enthu-
siastic and since then we have worked in phases to include English lessons for all 
levels as a regular component in our education framework for the complete school. 
This year we will do something different than previous years for the pupils of group 
4 till group 8, a mix of English and theatre. 
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Vuurvlinder = Respect for everybody’s cultural context
By the composition of the population in Mariahoeve and because of the nevenin-
stroomgroep (NT2) De Vuurvlinder has many of several nationalities amongst its 
children. We handle everyone at our school with respect. De Vuurvlinder is a school 
with an open attitude and respect for other religions and cultures.

Vuurvlinder = With the children and the parents
De Vuurvlinder values the opinion of children and parents. If we want our pupils to 
be successful at school, we must partner with the people ultimately responsible for 
those children - their parents.
De Vuurvlinder believes ´parent involvement̀  is a vital part of a child’s school life. 
When parents are involved, students achieve more, regardless of socioeconomic 
status, ethnic/racial background, or the parents’ education level.
If parents do not participate in school events, develop a working relationship with 
their children’s teachers, or keep up with what is happening in their children’s 
school, then their children are more likely to fall behind in academic performance. 
This passes among others: report discussions, information evenings, project pre-
sentations, excursions, coffee mornings and festivities. 
There also is an active ‘Medezeggenschapsraad’ in which parents are involved in 
the policies of the school. Every year the children choose two representatives to be 
in the ‘student’s council’ (leerlingenraad). They meet with the principal every month 
to share their thoughts and feelings about the happenings in the school. If neces-
sary and desirable, the principal takes action to change the policy of the school 
after considering their advice.

Vuurvlinder = A safe environment with clear rules
Every child develops best in a safe surrounding. De Vuurvlinder is a small school 
with around 25 children in a ‘stamgroep’. The teachers know nearly all children and 
parents. We find it important to preserve this overview because it creates a safe 
and positive climate for learning. We believe it is important for children to have 
clear rules. The rules and boundaries that have been formulated by the student 
council gives our children structure and help them feel more secure at school. 
These limits also guide our children in learning and adhering to socially acceptable 
behavior.
We also found that rules written by the children themselves are more effective than 
the ones that were imposed by teachers.

For serious preventive measure to thwart misconduct, De Vuurvlinder has develo-
ped the yellow card system. As a first warning, the children will be issued a yellow 
card and their parents will be informed of their misbehaviors. When the second 
yellow card is issued to the child, his parents will be called to meet and speak to the 
principal. However, if there is no improvement to the behavior, a third yellow card 

will be given followed by a suspension from school for a period of time. Receiving 
three yellow cards is equivalent to receiving 1 red card.

Vuurvlinder = Before and after school daycare
As from august 2007 De Vuurvlinder is legally obliged to offer these services. We 
can do that thanks to a joint operating agreement with 2Samen at our school.

Vuurvlinder = An involved, warm and concerned team
At De Vuurvlinder we work with an involved, warm and concerned team. It is a team 
that is not frightened to look in the mirror and that wants to learn from each other. 
A team which carries out good environment mutually in a warm manner. This con- 
tributes to fine and safe learning surroundings for the children.

5 The care for children
The way we take care of new children
If you, as parents, want information about the school, please make an appointment 
with the headmaster.
Each child which is at least 4 years old, is welcome at De Vuurvlinder, provided that 
it can reach the level of group 6. Children who were advised to go to a school for 
special needs and children whose parents don’t agree with the aims of De Vuurvlin-
der won’t be accepted. Children who are entered for the NT-2, will be tested by the 
NT-2 teacher or the internal counsellor.

The way we follow the development of the children
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The development of the children is followed by observations and tests. The results 
of those observations and tests are shared in a report card. Three times a year we 
give the parents a report card. Twice a year parent-child-teacher meetings are or-
ganized . We think it is important that children feel ownership of their development 
and their progress at school. In this way, better cooperation can arise between 
parents, child and school.

Starting from group 1 we closely monitor if our children need cognitive or social 
emotionally extra care. When this proves to be the case, we analyze the problem by 
observation and diagnosis in consultation with the parents. 

At the request of school, specialist creative communication Roos Wisse can be 
deployed. Within a domain, support can be offered to a student through drawing. A 
child’s drawing tells a lot about the emotional world and the experiences of a child. 
When a child draws, it tells something about itself through the drawing. If a child’s 
request for help is visible from the drawing, then first permission will be asked 
from parents to intensify the support provided by Roos. She can help restore the 
child’s balance. She also advises and supports the teachers on how to contribute to 
finding that balance again. 

School counsellor
Our school counsellor is Suzanne Dobbe. 
Phone: 0624957512, email address: s.dobbe@smw-basisschool.nl. 

Parents want their child to have a good time in primary school and have every op-
portunity to develop his or her talents; a happy and cheerful child, both at home and 
at school. If this is not the case and you are concerned, your first point of contact 
is always the group teacher. Sometimes questions remain. In that case it is a pos-
sibility to contact the school counsellor. This can be done in person or through your 
child’s internal counselor or teacher. Suzanne will work with you to see how your 
child can be helped as quickly as possible. She always assumes the child’s own 
strength and that of you as a parent. If necessary, she can help you find other forms 
of support and assistance outside the school. You may also be struggling with a pa-
renting question. Suzanne will be happy to help you with practical tips and handles. 
She attends school every Tuesday. Sometimes the school is concerned about the 
social-emotional development of your child. In that case, the school will contact you 
and it will be decided jointly whether school social work will be involved. The school 
counsellor is part of the care structure of our school and joins in when a multidisci-
plinary consultation (MDO) is planned for a pupil. 
How we guide our pupils to secondary education

In group 8 the children take a preliminary test. There will be a parent meeting to 

tell you all about the secondary education. Parents will be given a professional 
advise based on the results so far. There are regular consultations with the schools 
for secondary education.

6 The health of your child
Health examinations and monitoring by school doctors and nurses
Our school works together with the school doctors and school nurses from the 
Centre for Youth and Family (CJG). The CJG provides information, advice and sup-
port to children and parents in The Hague on child development and parenting. The 
school doctors and nurses monitor the children’s growth and development during 
routine health consultations. These take place at set moments during the child’s 
school career. Parents will receive an appointment for these consultations.

Primary Education health consultation
As a result of de corona virus, the regular services of the Youth Health Care (JGZ) 
have come to standstill for a while. That is why the current services of the JGZ will 
be adjusted in the coming period. Instead of inviting all children to the CJG, parents 
receive a digital questionnaire asking how your child is doing. The questions in-
clude: health, growth, eyes, ears, how are things at school and at home etc. You can 
also indicate whether you have any questions. Based on the completed question-
naire, the school doctor or school nurse determines whether further action (calling 
of inviting) is desirable.

Extra support 
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Children and their parents may always consult the school doctor or school nurse 
for an additional health check or to discuss issues related to the development of 
your child and parenting. To arrange an appointment, please call the CJG: 
070-7528000
The school doctor or school nurse takes part in the school support committee 
meetings.

Vaccinations 
Children in the Netherlands are offered vaccinations according to the National Im-
munisation Programme (RVP). The vaccinations in this programme protect against 
various infectious diseases. The school doctors and nurses from the CJG admi-
nister these vaccinations. Your child will automatically receive an invitation. More 
information: www.rijksvaccinatieprogramma.nl

Your child’s data 
The school doctors and nurses from the CJG use the personal data from the 
school’s records. Please inform the school if you do not agree to exchange of these 
data. If your child fails to attend the appointment, the school doctor or nurse will 
try to call you. If they are unable to contact you, they might ask the school how your 
child is doing, unless you have requested the school not to disclose any information.

More information and contact 
For more information, please contact the school doctors and nurses at the CJG. 
On workdays you can call 070-7528000. You can also visit the website www.cjgden-
haag.nl

De Vuurvlinder - ToTaalschool 
Diamanthorst 10
2592 GH ‘s-Gravenhage
070-385 98 39

Locatie de Horst 070-381 54 03

www.bsvuurvlinder.nl 
info@bsvuurvlinder.nl
www.facebook.com/totaalschool

Schoolbestuur Lucas Onderwijs
Saffierhorst 105, 2592 GK Den Haag
Postbus 93231, 2509 AE Den Haag
070-300 11 70

College van bestuur
Voorzitter  Dhr. E. de Vries 
Clusterdirecteur Mevr. P. Striekwold

Medezeggenschapsraad
Ouderleden:
Ninah Soetoredjo-Merrick 
Gideon Inocente
Teamleden:
Bianca van Zanten
Carin van den Berg 

Overig 
Schoolarts: Mariana Mance 
Jeugdverpleegkundige: Sandra van 
Leuverden 
Schoolmaatschappelijk werker: Su-
zanne Dobbe 

Peuterspeelzaal ‘t Vlindertje
Leidsters: 
Esther Wijnhamer 
Zulfiye Cobanoglu
Joëlle Fuchs
070-205 35 64
www.jonglerendenhaag.nl

Voor- en naschoolse opvang 
Stichting 2Samen
2Vlinders 
Diamanthorst 10
2593GH Den Haag

Colofon
Tekst: Rob Rosier
Fotografie: 
Maureen Tetteroo en Rob Rosier
Ontwerp en vormgeving:
Yfke Vreugdenhil, Y-werk, Zoetermeer

Namen en adressen
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