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Op de Mgr. Bekkersschool krijgt uw kind goed 
onderwijs. Wij zijn trots op onze school. 

 → De kinderen voelen zich goed op onze school.

 → Zij krijgen Engels vanaf groep 1.  
Engels is de tweede taal op onze school.

 → De kinderen leren goed rekenen, schrijven en 
lezen.

 → Zij leren veel over de wereld. Wij leren op 
onze school op een onderzoekende manier.

 → De kinderen werken met tablets, computers 
en internet. Zo leren zij digitale vaardigheden.

 → Zij leren samen en met plezier!

In deze schoolgids leest u alle belangrijke 
informatie voor dit schooljaar. Ons team wenst 
alle kinderen en ouders een fijn schooljaar toe!

Marianne Mink
Directeur

Welkom!
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1.  Onze school

MBS is een IB World School in de wijk Voorhof in 
Delft. Wij zijn geautoriseerd voor het Internati-
onal Baccalaureate Primary Years Programme. 
Onze school geeft dit onderwijs vanuit de 
Rooms-Katholieke waarden. Maar onze kinderen  
hebben verschillende culturen en godsdiensten. 
Daar zijn wij blij mee. Iedereen is hier welkom. 
Wij hebben respect voor elkaars cultuur en 
godsdienst.

Ieder kind verdient het beste. Wij zien wat uw 
kind nodig heeft en helpen hem of haar. Net als 
u, willen wij uw kind een goede toekomst geven. 
Iedereen moet dingen weten en kunnen om mee 
te doen in de wereld. Wij helpen uw kind goed 
op weg. Vandaar onze missie: “MBS, jouw deur 
naar de toekomst!”

We willen onze school steeds een beetje beter 
maken. We kijken goed om ons heen. Wat doen 
we goed? Wat moeten we beter doen? We 
praten veel over ons onderwijs: in ons team, 
met andere scholen, met bedrijven en veel 
meer mensen. Wij zijn een moderne school. We 
gebruiken boeken, schriften en papier. Maar ook 
computers, tablets, digitale lessen en internet.

1.1  Wat wij belangrijk vinden

 →  Plezier. Kinderen hebben plezier in het leren. 
Leerkrachten hebben plezier in hun werk.

 → Groeien als mens. Ieder kind leert zoveel hij/
zij kan. We verwachten veel van de kinderen. 

We werken samen aan: 

 -  Zoveel mogelijk weten (kennis). 
 -  Zo goed mogelijk omgaan met anderen  
(sociaal). 

 -  Jezelf leren kennen en zo goed mogelijk 
met je gevoel omgaan (emotie). 

 -  Nieuwe dingen bedenken en maken (creativi-
teit). 

Dit hebben de kinderen allemaal nodig voor een 
goede toekomst.

 → Eigenaar zijn. De kinderen denken na over hoe 
zij het beste leren. Zij praten hierover met 
hun leerkracht en met u. Ook de leerkrachten 
blijven leren. Iedereen doet zijn best.

 →  Omgaan met jezelf en anderen. Wij kijken 
naar ons eigen gedrag en wat dat voor ande-
ren betekent. Wij willen allemaal leren en 
werken in een fijne sfeer. Daar doen wij ons 
best voor.

 →  Samenwerking. Leerkrachten, kinderen 
en ouders zijn allemaal belangrijk op onze  
school. Wie je ook bent: wij vinden iedereen 
even belangrijk. Wij werken samen. En omdat 
iedereen anders is, kunnen we elkaar helpen 
en van elkaar leren.

1.2 Peuters en kleuters
In ons gebouw vindt u ook de peuterspeelzalen 
DoRéMi en Pinokkio. Vanaf 2 jaar kunnen kinde-
ren naar de peuterspeelzaal. Wij werken goed 
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samen met de peuterspeelzalen. Zo wennen de 
kinderen makkelijk aan school. De school en de 
peuterspeelzaal doen bijvoorbeeld leuke dingen 
samen. Wanneer uw kind 4 jaar is, dan mag hij/
zij naar de basisschool. Het moet nog niet. Pas 
vanaf 5 jaar moet een kind naar school, tot en 
met het 18e jaar. 
Wilt u weten wat de kleuters allemaal leren op 
school? Kijk in hoofdstuk 2.5.

1.3 Kinderopvang  
voor en na schooltijd

Voor en na schooltijd kan uw kind naar De  
Vlinderstruik (buitenschoolse opvang, BSO).  

1.4 Gezonde School

Wij zijn een gezonde school. Wij leren de kinde-
ren om goed voor zichtzelf te zorgen. Wij zorgen 
ook goed voor elkaar. Daar hoort bij: gezond 
eten en veel bewegen. Op school hebben we 
hier aandacht voor. Wij vragen u om de kinderen 
gezond eten mee te geven naar school. 

 →  Ochtendpauze: u geeft uw kind fruit of groente 
mee om te eten.

 → Drinken: u geeft uw kind water en/of melk mee.

 →  In de ochtendpauze gaan de kinderen 15 minu-
ten naar buiten om te spelen en te bewegen, bij 
erg slecht weer blijven de kinderen binnen. De 
kinderen van groep 1 en 2 spelen langer buiten. 
Ook in de middag spelen de kinderen buiten.

 →  Middagpauze: u geeft uw kind lunch mee. Denk 
aan brood met gezond beleg, groente en fruit.

 →  Op onze school en het schoolplein roken wij niet. 

1.5 Ons team
Groep 1/2 A  juf Sandra Verre 
 juf Joyce Bavelaar 
 juf Margreet Halbe  
 (onderwijsassistent)

Groep 1/2 B  juf Trea ter Heijden 
 juf Joyce Bavelaar 
 juf Margreet Halbe  
 (onderwijsassistent)

Groep 3   juf Mireille Landsbergen 
 juf Nimco Ahmed

Groep 4/5  juf Angelique de Wit 
 juf Dionne Geene

Groep 6/7  juf Ashvini Marhé 
 juf Lydia Kamphuis-de Rooij

Groep 8    juf Melany Brand

Oekraïense klas  juf Christel Labeur  
 juf Olha Lavrinenko

Gym meester Christian Rabumba  
 Garrido de Barros
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De conciërge is John van Santen. 
De leraar-ondersteuner is juf Sandra Koevoet. 
Extra ondersteuning van leerlingen juf Ria van 
Winden en meester Rixt Schambach.
De opleider in de school is juf Angelique de Wit. 
De PYP-coördinator is juf Lydia Kamphuis-de 
Rooij. 
De intern begeleider is juf Cindy Nonhebel. 
De directeur is juf Marianne Mink.

Schoolleiding: de directeur, de intern begeleider, 
juf Trea ter Heijden (coördinator onderbouw) en 
juf Lydia Kamphuis-de Rooij (PYP-coördinator en 
coördinator bovenbouw).

1.6  Laurentius Stichting
Onze school hoort bij de Laurentius Stichting: 
een groep scholen die samen werken. Bij de Lau-
rentius Stichting horen 29 katholieke scholen 
in Den Haag, Delft, Rijswijk, Midden-Delfland, 
Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Dit zijn 
vooral basisscholen, maar ook een internatio-
nale school, een school voor speciaal onder-
wijs en een praktijkschool. Bij de Laurentius 
Stichting werken ongeveer 900 mensen en gaan 
ongeveer 9.000 kinderen naar school. Voor al 
deze scholen zorgt de Laurentius Stichting voor 
bijvoorbeeld computers, gebouwen en opleidin-
gen. De Laurentius Stichting helpt de scholen 
ook om goed onderwijs te geven en steeds beter 
te worden.  
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2. Ons onderwijs
Dit doen wij:

 →  De wereld begrijpen door onderzoek

 →  Goed leren rekenen, schrijven en lezen 

 →  Engels vanaf groep 1

 →  Leren met tablets en digitale middelen 

 →  Spelen en leren in groep 1-3

 →  Samen leven in onze wereld

 →  Bewegen 

2.1  De wereld begrijpen  
door onderzoek

Op onze school leren de kinderen op een bij-
zondere manier. Wij werken met het Internati-
onal Baccalaureate Primary Years Programme 
(PYP). Dit is een internationaal onderwijspro-
gramma voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Wat dat 
betekent, leest u hieronder.

Leren met thema’s 
De kinderen werken elke dag aan een thema. 
Een thema duurt ongeveer zes weken. Alle 
vakken, ook rekenen, taal en lezen, passen 
bij het thema. De kinderen leren binnen en 
buiten de klas, bijvoorbeeld in de wijk of in een 
museum. 

In de klas praten de kinderen over wat zij al 
weten. En wat zij willen weten. De kinderen 

gaan zelf informatie zoeken. Alle kinderen zijn 
actief bezig. Ze kijken bijvoorbeeld in boeken en 
op internet. Ze stellen vragen aan elkaar, aan de 
leerkracht en hun ouders. Aan het eind van ieder 
thema laten de kinderen aan hun ouders zien 
wat ze geleerd hebben. 

Vakken
De kinderen leren heel veel over aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuur, wetenschap, techniek, 
expressie en cultuur. Alles wat de kinderen op 
school moeten leren, komt voorbij. Daar zorgt 
de juf of meester voor. Ook rekenen, schrij-
ven en lezen gaat over het thema. Zo weten de 
kinderen waarom ze iets moeten. Leren krijgt zo 
betekenis.

Samen

Engelse les 
in groep 
1 t/m 8

Zwemles 
in groep 

4 en 5

Bibliotheek 
in de 

school

Gymzaal
in de school

Samen-
werking 

Plezier

Kind
Ouder(s)
School

Primary 
Year Program

Internationaal
onderzoekend 

leren

met peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven
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Internationaal
De kinderen leren hoe alles in de wereld met 
elkaar te maken heeft. Zij gaan de wereld beter 
begrijpen. Zij leren dat zij zelf belangrijk zijn. En 
wat zij zelf kunnen doen voor een goede leefom-
geving en een mooie toekomst. Met PYP leren 
de kinderen: wij delen deze wereld. Iedereen 
heeft recht op een plekje. Iedereen is anders 
en mag zichzelf zijn. De kinderen leren leven en 
werken in een multiculturele wereld. Zij worden 
wereldburgers.

Wij kunnen dit
Ook al zijn alle mensen anders, we delen ook 
heel veel. Wij kunnen allemaal:

 → omgaan met elkaar  
(sociale vaardigheden en communicatie)   

 → onderzoeken  

 → kritisch denken   

 → zelfstandig zijn.

Wij helpen de kinderen om dit goed te leren. Dat 
doen we door te kijken: wat weten we al? Wat 
wil ik nog meer weten? Hoe ga ik iets aanpak-
ken? Wat leer ik? Wat gaat goed en wat wil ik de 
volgende keer beter doen? We werken samen. 
We stellen elkaar vragen, helpen elkaar en 
leren van elkaar.  

IB World School
Het International Baccalaureate volgt en bege-
leidt onze school bij ons PYP-onderwijs. Wij 
willen het goed doen en steeds beter worden. 
Sinds mei 2022 zijn wij officieel een IB World 
School. ‘Het Internationaal Baccalaureaat richt 
zich op het ontwikkelen van onderzoekende, 

goed geïnformeerde en zorgzame jonge mensen 
die helpen om een betere en meer vreedzame 
wereld te creëren door intercultureel begrip en 
respect.’
Meer informatie over IB en het PYP: www.ibo.org

2.2 Goed leren rekenen,  
schrijven en lezen

Bibliotheek - de Vindplaats 

Om goed te leren lezen, hebben we een biblio-
theek op school. We hebben hele leuke boeken, 
ook de nieuwste boeken. De boeken komen 
van DOK: de Delftse bibliotheek. De kinderen 
kunnen hier gratis boeken lenen. Het ruilen 
gebeurt onder schooltijd. De kinderen gebruiken 
de bibliotheek ook om informatie te zoeken voor 
hun thema-onderzoek.

2.3 Engels vanaf groep 1
In het PYP-onderwijs is het belangrijk dat alle 
kinderen minstens twee talen spreken. Daarom 
zijn Nederlands én Engels allebei belangrijk 
in het onderwijs op onze school. Alle kinde-
ren leren vanaf groep 1 al Engels. Engels helpt 
kinderen te praten met mensen die geen Neder-
lands spreken. Het kunnen spreken van meer 
dan een taal is ook goed voor de ontwikkeling 
van de hersenen. 
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2.4 Leren met tablets, 
computers en internet

In groep 3 t/m 8 werken de kinderen met Snap-
pet. Dat is een digitale rekenmethode op een 
tablet. De tablet onthoudt wat je al goed kan en 
wat je verder moet oefenen. De kinderen leren 
zo rekenen, taal en spelling op hun eigen niveau. 
In de groepen 6, 7 en 8 maken de kinderen een 
spreekbeurt of werkstuk. Dat doen zij op de 
computer.  

2.5 Spelen en leren  
in groep 1-3

Bij de kleuters spelen de kinderen heel veel: 
binnen en buiten. Tijdens het spelen leren zij 
heel veel. Zoals taal. Ze gaan bijvoorbeeld 
zinnen nazeggen. Luisteren naar verschillende 
klanken. Liedjes zingen en rijmen. De kinderen 
leren letters kennen. Ze leren een verhaal ver-
tellen. Als uw kind naar groep 3 gaat, kan hij/zij 
de eigen naam schrijven. Vaak kent uw kind dan 
al 15 letters.

De kinderen leren veel nieuwe woorden. Om 
nieuwe woorden te leren kennen, krijgen de 
kinderen vaak een praatplaat mee naar huis. Dat 
is altijd leuk om naar te kijken. U kunt samen 
plaatjes aanwijzen en de woorden erbij zeggen. 

Tellen 
De kleuters spelen ook veel met blokken en 
puzzels. Zo leren zij ook tellen: van 1 tot 20 
tellen én weer terug. Ze leren ook wat ‘meer’ of 
‘minder’ is. En links/rechts. Voor/achter/naast. 
Ze leren vormen, zoals cirkel/vierkant/driehoek.

Leren bewegen
Tijdens het spelen leren de kinderen ook beter 
bewegen. Ze leren bijvoorbeeld hinkelen, hup-
pelen en een koprol maken. Ze leren kleuren en 
knippen. Ze leren een bal vangen, klimmen en 
bewegen op muziek. Ze leren ook schrijf-bewe-
gingen maken.

Omgaan met jezelf en andere kinderen
De kinderen leren ook om aandacht te hebben 
voor hun werkje. Doorzetten wanneer iets niet 
meteen lukt. Contact maken met andere kin-
deren en volwassenen. Samen spelen/werken. 
Denken aan iemand anders. Uw kind weet of hij 
zich bijvoorbeeld blij, boos of verdrietig voelt. 
Of wanneer iemand anders blij, boos of verdrie-
tig is. De kleuters worden dus langzaam aan een 
beetje groot!

2.6 Samen leven  
in onze wereld

Als school leren wij de kinderen hoe wij in 
Nederland samen leven. En hoe we in de wereld 
samenleven. Uw kind leert omgaan met andere 
mensen. Uw kind leert ook hoe hij/zij later goed 
voor zichzelf kan zorgen. En hoe hij/of zij een 
goede wereldburger wordt. 

Wij praten met elkaar over:

 → Welke spelregels zijn er in Nederland en 
andere landen?

 →  Wat zijn we gewend in Nederland en andere 
landen? 
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De kinderen leren de Nederlandse taal goed. 
Maar ook andere talen zijn belangrijk. Zoals 
Engels en de taal die u thuis spreekt. De kin-
deren leren ook over de verschillende landen, 
culturen en religies. 

Ons onderwijs (PYP) leert kinderen dat we alle-
maal mens zijn. We zijn allemaal gelijk. We zijn 
allemaal denkers, onderzoekers, evenwichtig, 
zorgzaam, reflectief, integer, dapper, ruim-
denkend, communicatief en geïnformeerd. 

Op onze school leren wij kinderen hoe zij proble-
men met anderen kunnen oplossen. Zij praten 
met elkaar over het probleem. De juf of meester 
helpt ze daarbij. Dit noemen we herstelgericht 
werken. Zo begrijpen kinderen wat de invloed 
is van hun gedrag op de ander. Zij leren wat zij 
de volgende keer anders kunnen doen. Samen 
zoeken zij naar een oplossing voor het pro-
bleem. Zo lossen zij hun probleem op en hebben 
zij geen ruzie.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de 
website van het International Baccalaureate: 
www.ibo.org/benefits/learner-profile/.

Afspraken
We maken afspraken, met de kinderen, het team 
en ouders:

 → Wij doen elkaar geen pijn.

 →  We gebruiken geen lelijke woorden naar elkaar.

 →  We praten met elkaar, ook als we ruzie hebben.

 →  Wij helpen allemaal om onze school netjes, 
veilig en fijn te houden.

 →  Alle kinderen hebben gelijke rechten.  
Je geloof, afkomst of uiterlijk maakt niet uit.

 →  Onze verschillen zijn goed!

Lessen over samen leven
In de PYP-thema’s leren de kinderen veel over 
Nederland en de wereld. Ze leren bijvoorbeeld 
over culturen, godsdienst en democratie. Ze 
leren ook van excursies buiten school. Er komen  
ook mensen op school om iets te vertellen. 
Bijvoorbeeld over hun beroep of over vroeger. 
De kinderen praten ook met u over Nederland en 
de wereld. Op school praten we over het nieuws. 
De kinderen kijken het Jeugdjournaal. We praten 
over onze mening. 

School: een kleine wereld
Onze school is als een kleine wereld. De kin-
deren leren hier van volwassenen. Wij moeten 
het goede voorbeeld geven. De kinderen leren 
ook van elkaar. Ze kunnen op school heel veel 

www.ibo.org/benefits/learner-profile/
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oefenen. Ze mogen fouten maken. We praten 
met elkaar. Het is een fijne plek om groot te 
worden. En om je voor te bereiden op het leven 
als volwassene.

2.7 Gym en zwemmen
De kinderen van groep 1/2 krijgen gym in het 
speellokaal. Zij krijgen gym van hun eigen 
leerkracht. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 
krijgen op maandag en donderdag gymles in de 
sportzaal naast de school. 

Kleding
De kinderen moeten gymkleding aan bij de 
gymles: een broekje en shirt, of een gympak. De 
kinderen moeten ook gymschoenen aan die zij 
alleen binnen dragen. Geen balletschoenen, dat 
beschermt de voeten te weinig bijvoorbeeld bij 
voetbal. Een hoofddoek en sieraden moeten af 
tijdens de gymles. Dat heeft te maken met de 
veiligheid tijdens het bewegen. 

De kinderen van groep 1/2 laten hun gymspullen 
in een tasje op school. Neemt u de kleren regel-
matig mee naar huis om te wassen? De kinderen 
in groep 3 t/m 8 nemen hun gymspullen mee op 
maandag en donderdag. 

Tip: zet de naam van uw kind op de kleding 
en schoenen! De school betaalt geen nieuwe 
spullen als uw kind iets kwijt is. Raakt uw kind 
gymspullen kwijt, kijk dan in de bak ‘gevonden 
voorwerpen’. 

Gym- en zwemtijden
Maandag:
8:30 - 9:15 uur  groep 8
9:15 - 10:00 uur  groep 6/7
10:00 - 10:45 uur  groep 1/2A
10:45 - 11:30 uur  groep 1/2B
11:30 - 12:15 uur  groep 3
12:15 - 13:00 uur  Oekraïense klas
12:30 - 14:00 uur  groep 4/5 zwemles   
 kinderen zonder diploma A
13:00 - 13:45 uur  groep 4/5 gymles kinderen  
 met diploma A
 
Donderdag:
8:30 - 9:15 uur  groep 3
9:15 - 10:00 uur  groep 4/5
10:00 - 10:45 uur  groep 1/2A
10:45 - 11:30 uur groep 1/2B
11:30 - 12:15 uur groep 6/7
12:15 - 13:00 uur  groep 8
13:00 - 13:45 uur  Oekraïense klas
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Zwemles
De kinderen gaan met de bus naar de zwemles in 
het Sportfondsenbad in Delft. Zij zijn om 14:00 
uur weer bij de school. Als uw kind in groep 4/5 
zwemles heeft, kunt u hem/haar om 14:00 uur 
ophalen bij de school.
De kinderen moeten meedoen met de zwem-
lessen. Alleen als uw kind ziek is, hoeft hij/zij 
niet mee te doen. Is uw kind ziek, dan stuurt u 
de leerkracht een bericht via Social Schools of 
geeft u een briefje af. 

Bij de zwemlessen dragen de jongens een 
strakke, korte zwembroek. Géén halflange 
short/surfbroek. Een paar keer per jaar zwem-
men de kinderen met kleren aan. U krijgt hier-
over bericht via Social Schools.

2.8 Toetsen
Op onze school geven we toetsen om te kijken 
wat uw kind al weet en kan. Voor sommige toet-
sen krijgt hij/zij een cijfer. Voor andere toetsen 
niet. Dan bespreken we het samen hoe het gaat 
en hoe het beter kan.

Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 gebruiken 
we de CITO-toetsen. Deze toetsen zijn gemaakt 
door mensen buiten de school. Een aantal keer 
per schooljaar toetsen wij:

 → Technisch lezen.
 → Begrijpend lezen.
 → Rekenen en wiskunde.
 → Spelling. 

De leerkracht en de intern begeleider, juf Cindy 
Nonhebel, bespreken de resultaten van de toet-

sen. Vindt uw kind iets moeilijk? Dan zorgen we 
voor andere uitleg, extra huiswerk of een andere 
manier van leren. 

CITO eindtoets groep 8
In groep 8 maken de kinderen de centrale eind-
toets van CITO. Die toets telt mee voor het 
advies voor een middelbare school. Voor het 
schooladvies kijken we ook naar de toetsen die 
hij/zij eerder heeft gemaakt. En naar hoe we uw 
kind kennen.

Bewaren van toetsen
De toets-resultaten van uw kind staan bij ons in 
het computersysteem. Ook schrijven we in het 
systeem hoe uw kind zich ontwikkelt. En wat we 
doen om uw kind te helpen bij het leren en zijn/
haar ontwikkeling. U kunt deze informatie over 
uw kind altijd komen bekijken op school. Gaat 
uw kind naar een andere school, dan delen we 
deze gegevens.
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3.  Zorg en hulp

Als je je goed voelt, kun je beter leren. Daarom 
volgen we hoe uw kind zich gedraagt en hoe hij/
zij zich voelt. We kijken wat uw kind nodig heeft. 
Wij helpen de kinderen graag om zich goed te 
voelen. Dat doen we vooral in de eigen groep. 
Als het nodig is helpen we uw kind ook in een 
andere groep, of alleen, of in kleine groepjes. 
Soms vragen we ook mensen van buiten de 
school om te komen kijken en uw kind te helpen. 

Leerjaar overdoen
De meeste kinderen doen de basisschool in 8 
jaar. Soms is het voor een kind beter om 
een schooljaar opnieuw te doen. Dit bespreken 
we met u. Dat doen we al ruim voor het eind van 
het schooljaar. De school neemt het besluit of 
een kind het jaar overdoet. 

3.1 Passend onderwijs
Onze school kan de meeste kinderen goed 
ondersteunen bij hun ontwikkeling. Soms heeft 
een kind meer nodig. Dan gaan we kijken of we 
hem/haar extra ondersteuning kunnen geven 
op onze school. Op onze website leest u welke 
extra ondersteuning wij kunnen geven.

Soms heeft een kind meer hulp nodig dan onze 
school kan geven. Dan vragen we specialisten 
van buiten de school om hulp. Wij werken daar-
voor samen met het samenwerkingsverband  
PPO Delflanden (www.ppodelflanden.nl). 

Samen zoeken we naar een oplossing. Zo 
kunnen we uw kind passend onderwijs bieden. 
Soms heeft uw kind nog meer hulp nodig. Het 
samenwerkingsverband kan dan ook helpen bij 
het vinden van een andere school voor uw kind. 
Als uw kind extra hulp nodig heeft, overleggen 
wij altijd met u. Uw kind kan alleen extra hulp 
krijgen als u daarvoor toestemming geeft.

Juf Marianne Mink en juf Cindy Nonhebel zijn 
hiervoor de contactpersonen.

Alle kinderen Aandacht in 
de groep

Leerling, 
leerkracht, 
ouders

Kinderen die 
extra aandacht 
nodig hebben

Aandacht op 
school, ook 
buiten de 
groep

Leerling, 
leerkracht, 
ouders, intern 
begeleider, 
specialis-
ten, collega 
groepsleer-
krachten.

Kinderen die 
extra aandacht 
en zorg nodig 
hebben

Aandacht 
en zorg op 
school en 
buiten school

Leerling, 
leerkracht, 
ouders, 
interne bege-
leider, SOT, 
CJG, ortho-
pedagoog, 
aanvraag 
arrangement 
of externe 
lesplaats
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3.2 Gezondheidszorg (JGZ)                      

In ons land vinden we het belangrijk om pro-
blemen met gezondheid al vroeg te ontdekken. 
Daarom gaan jonge kinderen naar het consulta-
tiebureau (JGZ, jeugd-gezondheidszorg). Ook op 
school blijft JGZ de kinderen zien. 

Onderzoek groep 2
In groep 2 krijgen de kinderen een test van de 
ogen en oren. De arts onderzoekt uw kind en 
praat met hem/haar. De arts praat ook met u als 
ouders/verzorgers. Bijvoorbeeld als u vragen of 
zorgen heeft over de gezondheid en opvoeding. 
Als u zich zorgen maakt over praten en taal bij 
uw kind, dan kunt u een extra onderzoek vragen. 
JGZ onderzoekt dan of hij/zij goed kan praten 
en horen. En hoe uw kind taal gebruikt, de stem 
gebruikt en de mond gebruikt. 

Gezondheidsonderzoek groep 7
In groep 7 geeft de verpleegkundige van JGZ 
in de klas een les over gezondheid. De les gaat 
over opgroeien, hoe je verandert, pesten en 
gezond leven. Daarna voert de verpleegkundige 
met ieder kind een gesprek. Hoe gaat het op 
school, thuis, met vrienden en de gezondheid? 
Als het nodig is, neemt JGZ contact op met u.

Vaccinatie 
Vaccinatie betekent dat uw kind een paar keer 
een prik krijgt. De prikken beschermen tegen 
ziekten die we aan elkaar overdragen. Kinde-
ren van 4 en 9 jaar krijgen een bericht over hun 
vaccinatie. Ook meisjes van 12 jaar krijgen een 
bericht over de vaccinatie tegen kanker aan de 

baarmoederhals (HPV). De JGZ stuurt u een uitno-
diging voor het vaccinatie-spreekuur.

Ondersteuning voor ouders
Heeft u vragen over de ontwikkeling en opvoe-
ding van uw kind? Zijn er problemen? Dan kunt 
u gratis hulp krijgen van JGZ. Er zijn ook cursus-
sen en bijeenkomsten over opvoeden. 

Bel JGZ op 088 - 054 99 99 
E-mail info@jgzzhw.nl
Of kijk op www.jgzzhw.nl

Meer informatie: www.jgzzhw.nl/onzewerkwijze.

3.3 Jeugdhulp van de 
gemeente

Heeft u vragen over de ontwikkeling en opvoe-
ding van uw kind? Zijn er problemen? Dan kunt 
u ook gratis hulp krijgen van de gemeente 
Delft. Bij het Team Jeugd van de gemeente 
Delft werken mensen die u graag helpen (www.
delftsupport.nl). Zij weten veel van lichamelijke 
en psychische problemen, opvoeden, opgroeien, 
verslaving en problemen met geld. Zij werken 
samen met u, uw kind, onze school en anderen. 
Onze contactpersoon bij Team Jeugd van de 
gemeente is mw. Renske van Gaalen.

3.4 Geweld en mishandeling
Op school leren wij dat we elkaar geen pijn 
doen. We leren hoe we goed zorgen voor ons-
zelf en voor elkaar. We willen een veilige plek 
zijn. Ook thuis moet een kind veilig zijn. Als wij 

www.jgzzhw.nl/onze-zorg/onze-werkwijze
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denken dat uw kind thuis niet veilig is, moeten 
wij iets doen. Dat staat in de wet (Wet Meld-
code Kindermishandeling en Huiselijk Geweld). 

Wij moeten iets doen als wij denken dat een 
kind geweld meemaakt. Bijvoorbeeld: iemand 
doet hem vaak pijn of scheldt hem vaak uit. Of 
iemand doet seksuele dingen met het kind. Wij 
moeten ook iets doen als een kind niet de zorg 
krijgt die hij/zij nodig heeft. 

We praten erover met collega’s op school.  

Wij schrijven op wat wij zien en horen. We gaan 
bij Veilig Thuis vragen wat we moeten doen. We 
gaan praten met u als ouders/verzorgers. Als 
we ons daarna nog steeds zorgen maken, gaan 
we een melding doen bij Veilig Thuis. Samen 
gaan we hulp regelen. Bijvoorbeeld bij Jeugd-
zorg of de huisarts. We blijven volgen of het 
beter gaat. 

Heeft u vragen of zorgen over geweld en mis-
handeling van uw kind? Bespreek het dan met 
juf Cindy of juf Marianne. 
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4. Samen werken met ouders 

Kinderen hebben andere mensen nodig om zich 
te ontwikkelen. Ouders/verzorgers en leraren 
zijn belangrijk voor hen. Ook moeten kinderen 
zelf hun best doen. Leren doen we samen: uw 
kind, de leerkrachten en u als ouders/verzor-
gers. Op onze school werken wij daarom goed 
samen en praten met elkaar over hoe het gaat. 
 
De leerkracht maakt graag kennis met u en uw 
kind. Bij kleuters die nieuw zijn op school gaat 
de leerkracht op huisbezoek.

4.1 Informatiemiddag
In de derde schoolweek van het schooljaar 
nodigen wij u uit op school. De leerkrachten 
vertellen samen met de kinderen wat zij het 
schooljaar gaan leren. Wij vinden het belangrijk 
dat u komt! Dit zal deels onder schooltijd zijn en 
deels na schooltijd. 

Zit uw kind in groep 7, dan nodigen wij u uit voor 
een informatieavond over middelbare scholen. 
We vertellen hoe wij een schooladvies geven. En 
welke middelbare scholen er zijn.

4.2 Rapporten en gesprekken
We praten graag met u over hoe het met uw kind 
gaat op school. Dat doen we altijd nadat uw kind 
zijn/haar rapport heeft gekregen (in februari). U 
kunt zich inschrijven via Social Schools. 

Na het tweede rapport kunt u zelf een afspraak 
met de leerkracht maken. Dat doen we als u dat 
graag wilt, of als de leerkracht dit graag wil. 
Aan het einde van het schooljaar nodigen wij 
u uit om met uw kind te praten over wat hij /zij 
geleerd heeft in het schooljaar. Het is belangrijk 
voor uw kind dat u bij dit gesprek bent!

Kind in groep 1 of 2 krijgen nog geen rapport. Wij 
nodigen u 2 keer per jaar uit voor een gesprek. 
Wij vertellen dan wat wij zien. Het rapport van 
uw kind staat in Mijn Rapportfolio. Op de web-
site kunt u lezen hoe u een account aanmaakt in 
Mijn Rapportfolio. Aan het eind van het school-
jaar houden wij gesprekken. Uw kind vertelt u 
dan wat hij/zij geleerd heeft dit jaar. U krijgt 
hiervoor een uitnodiging. Het is belangrijk dat u 
voor dit gesprek naar school komt.

4.3 Bijeenkomsten
Zit uw kind bij de kleuters? Kom dan eens koffie 
of thee bij ons drinken. Leuk om elkaar te leren 
kennen. En we praten vaak over een thema, bij-
voorbeeld over spelletjes die u met uw kind kunt 
spelen om te helpen bij zijn/ haar ontwikkeling. 
Voor alle ouders organiseren we ook informa-
tie-avonden over ons onderwijs. En bijeenkom-
sten over dingen waar u meer over wilt weten. 

De data van de bijeenkomsten vindt u in de 
kalender in Social Schools en op de website van 
de school.
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4.4 Kom in de klas

Het is leuk om te zien en horen wat uw kind in de 
klas doet. Daarom nodigen we u vaak uit om in 
de klas te kijken. Als u meer kinderen op school 
hebt, kunt u in alle groepen kijken. De data van 
‘Kom in de klas’ vindt u in Social Schools.

4.5 Social Schools app
Wij willen u snel en makkelijk laten 
weten wat er op school gebeurt. Bij-
voorbeeld wat de kinderen in de klas 
doen. Wanneer zij moeten leren voor 
een toets. Als er een leerkracht ziek 
is. Of als we u uitnodigen op school. 
Dit doen wij digitaal via Social 
Schools. 
                                                                                

 → U stuurt snel en makkelijk berichten aan de 
leerkracht. 

 →  U krijgt snel en makkelijk berichten van de 
leerkracht.

 →  Alle berichten blijven bewaard.

 →  Er is een agenda met belangrijke data en acti-
viteiten op school.

 →  U ziet handige informatie van klasgenoten 
(voor wie dat wil delen).

 →  U schrijft zich makkelijk in voor gesprekken 
met de leerkracht.

 →  Ook andere mensen (bijvoorbeeld familie of 
oppas) kunnen meekijken als u dat wilt.

 →  Heeft u meer kinderen op school? Dan staat 
alles in 1 account.

U kunt Social Schools installeren als app op uw 
telefoon of computer. Kijk in de App Store of 
Google Play. U krijgt van school een code om uw 
account te maken.

4.6 Helpen op school
We vragen alle ouders om te helpen op school. 
Bijvoorbeeld in de bibliotheek, met sport, 
uitstapjes, klusjes, vieringen en lezen met de 
kinderen. Het is vaak makkelijk om te doen. En 
leuk! De kinderen vinden het ook erg leuk als u 
iets komt vertellen in de klas. Bijvoorbeeld over 
uw werk, hobby of iets anders. 

Wilt u op school helpen? Vertel het aan de leer-
kracht of directeur. We maken dan afspraken. 
Bijvoorbeeld over de tijden. En hoe we omgaan 
met de kinderen. 

4.7 Ouderraad
Er is een groep ouders die zich inzetten voor de 
school. Dat doen zij in de Ouderraad (OR). In de 
OR zitten 5 – 12 ouders met kinderen in verschil-
lende groepen.

 → Zij vertellen de school over de mening van de 
ouders. 

 →  Zij organiseren activiteiten, bijvoorbeeld een 
feest, een uitstapje of inzameling voor een 
goed doel.

 →  Zij helpen bij activiteiten.

 →  Zij zorgen dat het geld van de ouderbijdra-
ge alleen aan activiteiten voor de kinderen 
wordt besteed, zoals feesten en uitstapjes. 



22

U kunt maximaal 3 schooljaren in de OR mee-
doen. Wilt u ook meedoen? Neem contact op 
met juf Marianne.

4.8 Meepraten over de school 
Er is ook een groep ouders en leerkrachten die 
meedenken en meepraten over het onderwijs op 
school. Bijvoorbeeld over hoe de school kinde-
ren helpt. De plannen voor de komende jaren. 
De veiligheid. De besteding van het geld voor 
onderwijs. Dit is de medezeggenschapsraad 
(MR). In de MR van de Mgr. Bekkersschool zitten 
4 mensen: 2 teamleden en 2 ouders. Ieder lid 
wordt voor drie jaar gekozen.

Mensen in de MR
Dhr. A. Gebremariam is ouderlid in de MR van de 
Mgr. Bekkersschool. De MR zoekt nog een nieuw 
ouderlid. De verkiezingen worden gehouden in 
oktober. Eén van de MR-leden vertegenwoordigt 
onze school in de Gemeenschappelijke Mede-
zeggenschapsraad (GMR) van de Laurentius 
Stichting.

De week na de MR-vergadering kunt op school 
het verslag lezen. 

Afspraken met de MR
Binnen de Laurentius Stichting hebben we 
afspraken over hoe de MR werkt. Bijvoorbeeld 
waarover de MR meedenkt en meepraat. Hoe de 
MR informatie krijgt over de school. Hoe de MR 
communiceert met anderen op school. En hoe 
we zorgen dat de MR goed kan werken. Meer 
informatie vindt u op www.laurentiusstichting.
nl/organisatie/laurentius-stichting/medezeg-
genschap/.

GMR
Alle scholen van de Laurentius Stichting hebben 
een MR. Deze praten ook mee over de Lau-
rentius Stichting. Bijvoorbeeld welke hulp de 
Laurentius aan de scholen geeft. Hoe het geld 
van Laurentius besteed wordt. Vakanties, klach-
ten en andere zaken die invloed hebben op de 
school. 

Van elke school zit 1 MR-lid in de GMR. Een 
GMR-lid doet hier 3 jaar mee. Hij/zij mag advies 
geven en stemmen. Wat de rechten zijn van 
de GMR staat in de Wet medezeggenschap op 
scholen (WMS). Heeft u vragen? Mail dan naar 
het secretariaat van de GMR: gmr@laurentius-
stichting.nl.

www.laurentiusstichting.nl/organisatie/laurentius-stichting/medezeggenschap/
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5. Praktisch

5.1 Schooltijden
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en 
vrijdag: 8.30 uur - 13.45 uur. De schooldeur gaat 
om ’s morgens om 8.20 uur open. De kinderen 
lunchen op school met de leerkracht en spelen 
daarna buiten.

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie  22 t/m 30 oktober 2022

Kerstvakantie  24 december 2022 t/m  
 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie  25 februari t/m  
 5 maart 2023

Paasvakantie  8 t/m 10 april 2023 

Meivakantie   22 april t/m 7 mei 2023

Hemelvaart  18 t/m 21 mei 2023

Pinksteren  27 t/m 29 mei 2023

Zomervakantie  8 juli t/m  
 20 augustus 2023
 
Studiedagen
Dit zijn dagen waarop de kinderen vrij zijn.  
Op studiedagen is uw kind de hele dag vrij.  
Op studiemiddagen is uw kind vanaf 12.00 vrij. 
Het schoolteam heeft dan tijd voor bijvoorbeeld 
opleidingen en gesprekken over het onderwijs. 
Ook plannen we dan nieuwe thema’s.
Deze data staan ook in de kalender van Social 
Schools. 

5.2 Leerplicht en vrij vragen
Kinderen van 4 jaar mogen naar school. Vanaf 5 
jaar moeten kinderen naar school (leerplicht).
School is voor kinderen vanaf 5 jaar heel 
belangrijk.

Is uw kind 5 jaar of ouder en wilt u vrij vragen 
van school? Dat kan als er een goede reden voor 
is. Bijvoorbeeld als er iemand gaat trouwen. U 
moet dan een formulier invullen. U kunt dit bij 
de directeur ophalen. Graag 4 weken van tevo-
ren inleveren. Laat ook bewijs zien waarom uw 
kind vrij moet krijgen. Bijvoorbeeld een kopie 
van een trouwkaart. De directeur besluit of uw 
kind verlof krijgt. U krijgt hierover een brief of 
bericht.

Is uw kind niet op school? Heeft u daarvoor 
geen goede reden? Dan nemen we contact op 
met de gemeente (leerplicht). Zij gaan dan met 
u praten.

5.3 Op tijd komen
Uw kind moet op tijd op school komen. Om 8.30 
uur moet hij/zij in de klas zijn. Dan kunnen we 
rustig met de les beginnen. En dan krijgt uw kind 
alle uitleg over de les. U moet ervoor zorgen 
dat uw kind op tijd komt. Komt uw kind een paar 
keer te laat, dan neemt de leerkracht contact op 
met u. Komt uw kind 6 keer te laat? Dan nemen 
we contact op met de gemeente (leerplicht). Zij 
gaan dan met u praten.
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5.4 Ziekte en afspraken

Als uw kind ziek is, belt u ‘s morgens tussen 
8.00 uur en 8.30 uur naar school: 015 -2561318. 
Meester John neemt dan op. 

Wilt u afspraken met de tandarts en dokter 
zoveel mogelijk plannen na school?

Als uw kind vaak ziek is, vraagt de schoolarts u 
om te komen. De schoolarts zal de school en de 
gemeente (leerplicht) vertellen of uw kind echt 
ziek is. 

5.5  Gezonde School en 
trakteren

Onze school is een Gezonde School. Uw kind 
heeft gezond voedsel nodig om te kunnen 
groeien en leren. Daarom drinken wij op onze 

school alleen water of melk (geen chocolade- of 
andere melk met suiker en smaakstoffen). Wij 
eten alleen fruit en brood met gezond beleg. 
Wij brengen géén chips, snoep of koek mee 
naar school. Als uw kind jarig is vieren wij zijn/
haar verjaardag in de klas. Wij vragen u om géén 
traktaties mee te geven naar school.

5.6 Inschrijven
Wilt u uw kind inschrijven op onze school? 
Maak dan een afspraak met de directeur. We 
praten over uw kind en wat hij/zij nodig heeft 
op school. En wat onze school wel en niet kan 
doen. We vragen ook informatie over uw kind 
aan het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. 
Binnen 6 weken na ons gesprek krijgt u bericht 
of uw kind bij ons op school kan komen. Soms is 
dit besluit moeilijk. Dan hebben we nog 4 weken 
extra nodig om te kijken of uw kind bij ons op 
school kan komen. 
Gelukkig kunnen we de meeste kinderen welkom 
heten op onze school! Kan dat niet, dan zoeken 
we samen met u naar een goede school voor uw 
kind. 

Zit uw kind op een andere school?
Eerst moet u praten met de directeur van de 
school waar uw kind nu nog naartoe gaat. Zij 
maken een afspraak met de directeur van onze 
school. Wij praten altijd met de school waar uw 
kind nu nog naartoe gaat. Wij praten ook in ons 
team of we uw kind goede zorg kunnen geven. 
We bellen u hierover. Is uw kind welkom op onze 
school? Dan vult u het inschrijfformulier in en 
het formulier AVG. We maken samen afspraken 
hoe we uw kind ontvangen.
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5.7 Kosten voor ouders

In Nederland betaalt de regering voor het onder-
wijs. Sommige dingen betaalt de regering niet. 
Hiervoor vraagt de school u om elk schooljaar 
de vrijwillige ouderbijdrage van € 50 voor elk 
kind te betalen. U kunt deze betalen op de reke-
ning van de school (zie 6. contact). Sommigen 
van u krijgen hiervoor geld van de Delftpas of de 
Rotterdampas. U geeft dan het nummer van de 
pas van uw kind aan juf Marianne. 

Het geld gebruikt gebruikt de school voor leuke 
activiteiten voor de kinderen. Bijvoorbeeld 
schoolreis, Sinterklaas, Kerstmis, uitstapjes, 
sportactiviteiten, sport- en speldag, Eerste 
Heilige Communie, Pasen, Carnaval en kleine 
cadeautjes. Ieder kind mag meedoen aan deze 
activiteiten.

U kunt in delen betalen. Maakt u hiervoor een 
afspraak met de directeur. Voor kinderen die 
na 1 januari 2022 op school komen, betalen de 
ouders € 5,00 per maand voor het schooljaar 
2021-2022. 

Als uw kind bij ons op school komt, koopt u een 
luizenzak om jassen en andere spullen in te 
stoppen. Deze zak kost € 3,50.

Voor het schoolkamp van groep 8 krijgen ouders 
een aparte rekening. De kosten voor het kamp 
zijn dus extra.

5.8 Schoolkamp

De kinderen van groep 8 gaan 3 dagen op kamp 
in september. Het kamp doen we aan het begin 
van het schooljaar. De goede sfeer van het kamp 
komt het hele jaar van pas. Alle kinderen gaan 
mee op kamp. Alleen om medische redenen mag 
een kind thuisblijven. Een aantal leerkrachten 
gaat mee als begeleiding bij het schoolkamp.
De kosten voor het kamp zijn € 125,-. Daar beta-
len we alles van: ook de bus. U kunt in delen 
betalen.

5.9 Klachten
U heeft het recht om een klacht in te dienen 
over onze school. Dat is belangrijk voor u en uw 
kind. En ook voor onze school, want de klacht 
helpt ons om goed onderwijs te geven. Daarom 
vinden wij het belangrijk dat u met ons praat als 
u een klacht heeft. Kinderen kunnen er met hun 
leerkracht over praten. Of met iemand anders 
op school als zij dat liever doen. U kunt praten 
met de leerkracht, de intern begeleider en de 
directeur.

De contactpersonen van de school zijn: 
Juf Cindy Nonhebel - intern begeleider
Juf Marianne Mink - directeur

Lukt het niet om het probleem op te lossen 
met de school? Dan gaat de klacht naar iemand 
anders die kan helpen. Dat kan een van de ver-
trouwenspersonen zijn:

Mevr. Cissy van Eede
079 329 56 07
c.vaneede@onderwijsadvies.nl
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Mevr. Vivian Donker-Hilhorst
018 255 64 94
v.donker@onderwijsadvies.nl

De vertrouwenspersoon houdt alles wat u 
bespreekt geheim.

Klacht bij Laurentius Stichting
Lukt het niet om met onze school het probleem 
op te lossen? Dan kunt u met uw klacht naar de 
Laurentius Stichting. Het college van bestuur 
probeert een oplossing te vinden. U vindt de 
klachtenregeling op de website van de  
Laurentius Stichting: www.laurentiusstichting.
nl/ouders/protocollen/klachtenregeling/.

Landelijke Klachtencommissie
Ook kunt u met uw klacht naar de Landelijke 
Klachtencommissie. Zij kunnen besluiten om 
de klacht terug te sturen naar de Laurentius 
Stichting. Of om naar u te luisteren en advies te 
geven over de oplossing. Zij kunnen ook iemand 
opdracht geven om samen met u een oplossing 
te zoeken. 

De regels van de Landelijke Klachtencommis-
sie vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl. Het 
adres van de Landelijke Klachtencommissie is: 

Geschillencommissie voor het  
Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 394
3440 AJ Woerden 
070-3861697
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Zorgen delen?
Maakt u zich zorgen om wat er op school 
gebeurt? Bijvoorbeeld over seksuele dingen die 
niet mogen, geweld of discriminatie? Dan kunt u 
contact opnemen met de vertrouwensinspecteur 
(VI) van de Onderwijsinspectie. Hij/zij zal naar u 
luisteren, informatie geven en met u praten wat u 
kunt doen. Alles waarover u praat, blijft geheim.
Als u allebei denkt dat er op school dingen 
gebeuren die niet mogen, dan moet de VI dit 
soms wel melden bij het bestuur van de  
Laurentius Stichting, of aangifte doen bij de 
politie.

U kunt de vertrouwensinspecteur bellen op: 
0900 111 3 111 op alle werkdagen 08:00 - 17:00 
uur.

5.10 Schorsen en naar een 
andere school 

Op onze school hebben wij regels en afspraken. 
Alle leerkrachten en kinderen moeten zich hier-
aan houden. Als kinderen zich vaak niet aan de 
regels houden, gaan we eerst met u als ouders/
verzorgers praten. Gaat het niet beter, dan kan 
de directeur in overleg met de Laurentius Stich-
ting een kind schorsen. Dat betekent dat een 
kind een paar dagen niet op school mag komen. 
Hij/zij moet het schoolwerk thuis doen. Daarna 
gaan we proberen of het beter gaat op school. 
We maken afspraken met uw kind en u.

Naar een andere school
Soms is het nodig dat een kind naar een andere 
school gaat. Bijvoorbeeld als een kind heel veel 
aandacht en zorg nodig heeft. De leerkracht kan 

www.laurentiusstichting.nl/ouders/protocollen/klachtenregeling/
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de andere kinderen in de groep dan niet genoeg 
aandacht geven. Zij leren dan niet genoeg. 

Soms vertrouwen de school en ouders/verzor-
gers elkaar niet meer. Dan kan de directeur het 
beter vinden als een kind weggaat van school. 
Dat gebeurt niet zomaar. Eerst gaan we praten 
met de ouders/verzorgers. Ook moeten we een 
andere school vinden voor het kind. En de Lau-
rentius Stichting moet het goed vinden dat een 
kind weg gaat van school. Ook praten we erover 
met de Onderwijsinspectie en gemeente (leer-
plicht).

De Laurentius Stichting heeft regels voor het 
schorsen en wegsturen van kinderen:
www.laurentiusstichting.nl/ouders/protocol-
len/toelating-en-verwijdering/.

5.11   Privacy 
Wij moeten werken volgens de Privacywet. Alle 
informatie die wij van u en uw kind hebben, 
moeten wij goed bewaren. We mogen de infor-
matie niet zomaar aan iemand anders geven.  
Dat moeten we eerst aan u vragen.

Er staat bijvoorbeeld informatie over uw kind 
in onze administratie, in Basispoort (digitale 
lessen), en CITO (waarmee we volgen hoe 
uw kind zich ontwikkelt). Daarom hebben we 
afspraken gemaakt met deze bedrijven en de 
Laurentius Stichting.

Wij vragen elk jaar of u het goed vindt dat wij 
informatie van uw kind bewaren. Soms vragen 
we nog een keer extra of u iets goed vindt. 
Bijvoorbeeld of uw kind op de foto mag. U kunt 

altijd komen kijken welke informatie we van  
uw kind hebben. Bent u het hier niet mee eens, 
of heeft u vragen, ga dan naar de directeur 
van de school of bel de functionaris gegevens-
bescherming van de Laurentius Stichting:  
tel. 015-2511440.

Foto’s en filmpjes maken in de school
Veel ouders maken graag foto’s en filmpjes als 
zij in de school zijn. Bijvoorbeeld als er een the-
ma-afsluiting of een feest is. Dit mag. Sommige 
ouders delen deze foto’s en filmpjes ook online. 
Bijvoorbeeld op Facebook, Snap Chat of Insta-
gram. Dit mag alleen als er geen andere kinde-
ren en namen van kinderen herkenbaar in beeld 
zijn. Het mag wel als u toestemming heeft van 
de ouders van de andere kinderen in de foto’s of 
filmpjes.
 

www.laurentiusstichting.nl/ouders/protocollen/toelating-en-verwijdering/
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6. Contact
Basisschool
Mgr. Bekkersschool
Frederik van Eedenlaan 12
2624 VH Delft
T: 015-256 1318
E: mgrbekkers@laurentiusstichting.nl
I: www.mgrbekkersschool.nl

Bankgegevens: NL 59 RABO 0308 0587 71
t.n.v. Laurentius Stichting voor  
Katholiek Primair Onderwijs

Bestuur
Laurentius Stichting voor katholiek primair 
onderwijs
Postbus 649
2600 AP Delft

bezoekadres
Burgemeestersrand 59
2625 NV Delft

T: 015-251 1440
E: info@laurentiusstichting.nl
I: www.laurentiusstichting.nl

Passend Primair Onderwijs
Samenwerkingsverband PPO Delflanden
Buitenhofdreef 8
2625 XR Delft

T: 015-256 8710
E: helpdesk@ppodelflanden.nl  
I: www.ppodelflanden.nl

Klachtenregeling Laurentius Stichting
www.laurentiusstichting.nl/ouders/ 
protocollen/klachtenregeling/

http://www.laurentiusstichting.nl/ouders/protocollen/klachtenregeling/
http://www.laurentiusstichting.nl/ouders/protocollen/klachtenregeling/
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Foto’s: Annelies van ‘t Hul
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Frederik van Eedenlaan 12

2624 VH Delft  

015 2561318    

mgrbekkers@laurentiusstichting.nl    

www.mgrbekkersschool.nl
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