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Agenda  

 
28 november 2022- 

6 december 2022 
Rapporten midden- 

en bovenbouw  
 

1 december 2022  
Koffieochtend 

 
16 december 2022 

Studiemiddag 
 

26 december 2022- 
06 januari 2023 

Wintervakantie  
 
 

 
 
 

 

Ouder- en jeugdsteunpunt 

Voor al je vragen over passend onderwijs. 

 

Heb je vragen over passend onderwijs? Wil je advies of praten met iemand die met 

je meedenkt? Dan kun je uiteraard terecht bij de school van je kind. Maar soms 

kom je er niet uit. Of wil je aan iemand anders je vragen stellen.  

Dan kun je terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt voor de gemeenten Den 

Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Voor alle ouders van kinderen op de 

basis- of middelbare school, of op het mbo. En voor jongeren die zelf vragen 

hebben. 

Meer informatie of contact 

 Voor passend onderwijs op de basisschool kijk je op:  www.sppoh.nl/wat-

is-een-ouder-en-jeugdsteunpunt  

Je kunt het steunpunt op werkdagen bellen tussen 09.00 uur en 16.00 uur, 

telefoonnummer: 070 – 31 56 356. Of e-mail info@ojsp.nl.  

 

Wat doet het steunpunt? 

Op de websites vind je het antwoord op heel veel vragen rondom passend 

onderwijs. Het steunpunt biedt de juiste informatie. Ook weten ze hoe alles is 

geregeld in de regio en wat je rechten en plichten zijn.  

Daarnaast kunnen ouders en jongeren bellen of e-mailen met vragen. Het 

steunpunt helpt bij praktische zaken. Je kunt met ze sparren. Je vragen en twijfels 

bespreken - zónder dat dit invloed heeft op bijvoorbeeld beslissingen van school. 

Vraag ze gerust om hulp of advies. 

  

Zaterdagschool  
De Brede Buurtschool Roemer Visscher College biedt voor kinderen uit groep 7 en 8 extra onderwijs aan op de 
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur op de Roemer Visscherstraat 106, 2533 VG in Den Haag. 
  
In groepjes van ongeveer 12 leerlingen wordt een programma aangeboden verdeeld over 3 blokken van 10 weken 
(zaterdagen). Er is veel aandacht voor begrijpend lezen en woordenschat. Ook studievaardigheden worden 
geoefend en de leerlingen kunnen werken aan eigen leerdoelen. 

  
De kosten die aan de zaterdagschool verbonden zijn: €25,- per blok. 
Meer informatie over de Zaterdagschool RVC kan men ook vinden op www.debuurtschool.nl 
  
Voor inschrijvingen kunnen ouders bellen naar 070-3089899 of langskomen op het RVC aan de Roemer 
Visscherstraat 106 op zaterdag 19 november 2022. Mocht u uw kind willen aanmelden, dan kan dit via de mail. U 
mailt de gegevens van uw kind (naam, adres, telefoon/mail ouder, school en groep) naar 
buurtschool@sgzuidwest.nl of f.batista@sgzuidwest.nl. 
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Hadith van de maand 
‘’ Allah heeft  Adam  geschapen  uit  één  greep  die  Hij  nam  uit  de  algehele  aarde,  en 
daarom kwamen  zijn  nakomelingen  overeen  met  de  verschillen  soorten  aarden,  zo heeft de ene een 

                 rode huidskleur en de andere weer een witte en zwarte huidskleur, en zo is de ene makkelijk in zijn karakter en de 
andere weer moeilijk in zijn karakter.” 

 
Deze hadith is van de Boodschapper van Allah (sallallahoe alaihi wa salam) overgeleverd door 

Abu Musa al-Ash’aari (radiyallaahoe anhoe) en is vermeld door Tirmidhi en Abu Dawud. 
 

 

Bericht vanuit de OR: Koffie-ochtend 
 
Elhamdoelillah! Na een hele lange tijd komen wij (ouders en 
verzorgers) weer SAMEN op 1 december 2022. Hierbij zijn jullie van 
harte welkom voor de koffieochtend. Gedurende deze ochtend 

komen ouders/verzorgers op school bijeen om onder het genot van 
een kop koffie met elkaar te praten over de schoolzaken. Het doel is 
om de wederzijdse betrokkenheid van school en ouders/verzorgers 
te versterken. Wist u dat ouderbetrokkenheid een positief effect 
heeft op het functioneren van het kind? Maar wat is 
ouderbetrokkenheid nu eigenlijk? En wat levert het uw kind op? 
Laten we hier samen over praten. Een ochtend vol informatie en tips. 
Bent u er ook bij?  
 

Programma 

09:00 - 09:15 Inloop 

09:15 - 09:30 Start programma & voorstellen OR-leden 
09:30 - 10:00 Soep, koffie en thee 

10:00 - 10:30 Brainstormen over ouderbetrokkenheid 

10:30 - 10:50 OR – leden spreken wat we SAMEN 
kunnen. 

 
 

 
 

Studiedag 17 november 2022  
 
Inmiddels heeft het team van Al Qoeba 
de tweede studiedag achter de rug. 
De studiedag stond in teken van ‘het 
kindrapport’. 
 
De onderbouw heeft een training 

gehad over de kijkrapporten. Tijdens 
de training hebben de leerkrachten 
geleerd hoe ze de kinderen gericht 
kunnen observeren, de observaties 
kunnen invoeren en een mooie 
rapportage kunnen maken. 
 
De midden- en bovenbouw hebben 
geleerd hoe ze de rapporten digitaal 
kunnen maken. Vanaf dit schooljaar 
gaat de Al Qoeba namelijk over op 

digitale rapporten.  Dat betekent dus 
dat het rapport er dit jaar anders uit 
gaat zien. 

Nieuws vanuit IB: Inspiratiesessie ontwikkelimpuls begaafdheid 
 
Op dinsdag 8 november hebben juf Derya (IB MB) en juf Hanan (IB BB) een inspiratiesessie over begaafdheid 
bijgewoond.  
 
Onder begeleiding van een onderwijsadviseur van SPPOH hebben de juffen kunnen sparren met andere scholen in 
Den Haag over begaafdheid. Het was een inspirerende ochtend! 
 
De afgelopen jaren hebben voornamelijk leerlingen met een achterstand centraal gestaan. En nu is het tijd om daar 
een verandering in te brengen, want ook leerlingen met een voorsprong hebben de juiste zorg en begeleiding 

nodig. Het uitdagen en begeleiden van leerlingen met een voorsprong wordt een nieuw speerpunt voor de 
aankomende jaren. Vol enthousiasme zullen de IB’ers en het team aan de slag gaan met dit speerpunt In Sha Allah.  
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