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ALGEMENE INFORMATIE  

 

Unicoz onderwijsgroep 

De Touwladder is onderdeel van de Unicoz onderwijsgroep te Zoetermeer. Unicoz 

onderwijsgroep staat voor Uniek Christelijk, Katholiek en Interconfessioneel Onderwijs 

van hoge kwaliteit in Zoetermeer. Onze onderwijsgroep bestaat uit 23 

basisscholen/kindcentra, een school voor speciaal basisonderwijs en een brede 

scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, het Oranje Nassau College. Bij ons is 

ieder kind uniek. Daarom hebben wij op al onze scholen aandacht voor de bijzondere 

talenten van de leerlingen. Iedere school heeft zijn eigen identiteit, sfeer en 

kernkwaliteiten. De scholen vormen een veilige en uitdagende omgeving waar uw kind 

zich optimaal en veelzijdig kan ontwikkelen.  

Meer informatie over de Unicoz Onderwijsgroep en de betrokken scholen is te vinden op 

www.unicoz.nl. 

Het adres van de Unicoz onderwijsgroep is:  

Bredewater 4  

2715 CA Zoetermeer 

tel. 079 - 3208830. 

 

Het aanmelden van kinderen voor basisonderwijs bij Kindcentrum De Touwladder  

Als de ouder(s)/verzorger(s) interesse hebben in de school, kunnen zij een afspraak 

maken met de directeur. Zij laat dan de school zien en kan uw vragen beantwoorden. 

Indien u besluit naar De Touwladder te komen, kunt u het aanmeldformulier invullen. U 

krijgt daarna dan schriftelijk een bevestiging. 

Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het komen wennen. De leerkracht neemt 

contact op met de ouder(s)/verzorger(s).  

 

Aanmelding van een kind dat al onderwijs heeft gehad 

• Bij aanmelding van oudere kinderen wordt na de aanmelding contact opgenomen 

met de vorige school. 

• Er wordt nagegaan of plaatsing op De Touwladder onderwijskundig verantwoord 

is. 

• Met de vorige school worden de data van uit/inschrijving op elkaar afgestemd. 

• De vorige school verzorgt een onderwijskundig rapport. 

• Indien ouder(s)/verzorger(s) de uitgangspunten van de school respecteren en 

voldaan is aan bovenstaande voorwaarden wordt het kind toegelaten tot de 

school. 

Net als bij nieuw aangemeld kleuters zal de leerkracht met de ouders van nieuw 

aangemelde kinderen een intakegesprek hebben. 

 

Medicijngebruik 

Indien uw kind dagelijks medicijnen gebruikt die ook op school toegediend dienen te 

worden, willen wij dit als school weten. Wij verzoeken ouders contact op te nemen met 

de leerkracht. Speciaal hiervoor is door Unicoz het protocol ‘medicijngebruik’ 

http://www.unicoz.nl/
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vastgesteld. Dit protocol zal waar nodig door ouders moeten worden ingevuld. U krijgt 

een formulier via de leerkracht.  

Daarnaast willen wij ook op de hoogte zijn van kinderen met een allergie of ziekte in 

welke vorm dan ook. 

 

Activiteiten van groep 8 

Van november tot februari gaan we met de kinderen bij veel scholen voor het 

voortgezet onderwijs op bezoek. Ze krijgen een rondleiding of er worden lessen 

gegeven, zodat de kinderen zich vast kunnen oriënteren op de school. 

De basisschoolperiode wordt afgesloten met een musical en het schoolkamp. 

 

Meekijkweken en leesinloop 

Twee keer per jaar houden we een week lang inloopmomenten  van een half uur voor álle 

groepen. U kunt dan (een deel van) een les bijwonen of samen met uw kind iets doen. Er 

zullen bijtijds intekenlijsten opgehangen worden. 

Iedere 20e van de maand is er een leesinloop in de groepen 1 t/m 3. U kunt dan samen 

met uw kind of een groepje kinderen een boekje lezen/voorlezen in de groep. 

 

Kinderraad 

Vanaf groep 5 worden er uit elke groep 2 kinderen gekozen die plaatsnemen in de 

Kinderraad. De leerlingen mogen regelmatig met de directeur meepraten over zaken die 

zich op school afspelen. 

 

Groepsouders 

We werken graag samen met onze groepsouders. De groepsouder is het aanspreekpunt 

voor de leerkracht en de ouders als het om praktische zaken gaat, zoals het regelen van 

begeleiding bij activiteiten. De groepsouder neemt hiervoor contact op met de ouders 

van de groep via de groeps-app (of via de mail). De groepsouder is geen vraagbaak voor 

de leerkracht of andere ouders als het om onderwijsinhoud gaat.  

 

Het schoolreisje 

De bestemming van het schoolreisje kan ieder jaar verschillen. Soms is de insteek meer 

educatief soms meer voor vermaak. Het schoolreisje is in principe voor alle kinderen 

vanaf groep 1 t/m groep 7.  

 

Verjaardag vieren 

Als uw kind jarig is, dan wordt hieraan op school aandacht besteed. Er wordt voor de 

jarige gezongen en de kleuters krijgen een feestmuts. In de hogere groepen staat er 

een felicitatie op het schoolbord. Ook mag uw kind zijn klasgenootjes trakteren. Als 

school zijn wij voorstander van het ‘snoep verstandig’ principe. Daarna mag uw kind de 

klassen rond zodat ook de andere leerkrachten uw kind kunnen feliciteren. Kinderen die 

hun vierde verjaardag al direct op school willen vieren, doen dit enkel met hun 

klasgenootjes. Zij gaan de klassen niet rond. 
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Vulpen 

Vanaf eind groep 3 krijgen alle kinderen een vulpen van school. Als deze stuk is of kwijt, 

moet er voor een nieuwe worden gezorgd. Op school zijn er vulpennen met leuke kleuren 

voor €9,50 te koop. 

 

Huiswerk 

Het huiswerk is als volgt opgebouwd: 

• Kleuters krijgen ~1x per 4 weken het nieuwe thema mee. 

• In groep 3 is het fijn als de kinderen thuis vaak lezen en het ‘splitsen’ oefenen. 

Ze krijgen de woordjes mee per thema. (ongeveer 1x per 3 weken) 

• In groep 4 en 5 krijgen de kinderen incidenteel iets mee, bijv: van 

wereldoriëntatie of wat sommen maken. Ook is het handig als de kinderen veel 

lezen en de tafels oefenen. 

• In groep 6 krijgen de kinderen 1x per week maak- en/of leerwerk mee. 

• In groep 7 krijgen de kinderen 2x per week maak- en/of leerwerk mee. 

• In groep 8 krijgen de kinderen 2x per week maak- en/of leerwerk mee én 

incidenteel werk voor het leren van een topografietoets of een opdracht van 

wereldoriëntatie. 

*Incidenteel kan het voorkomen, dat uw kind werk meekrijgt om thuis af te maken. Dit 

is altijd voorzien van een rood briefje ter informatie. 

 

Plannen van huiswerk 

Dmv het huiswerk moeten de kinderen leren rekening houden met feestjes, de training 

van de sportclub en andere activiteiten. 

Huiswerk staat altijd op het whiteboard in de klas. Op het huiswerkblad kan de datum 

worden geschreven. 

Mocht het maken van het huiswerk leiden tot problemen thuis, laat u het dan de 

leerkracht even weten. Vraagt u wel geregeld naar het huiswerk. Dit stimuleert de 

kinderen enorm 

 

Hoe informeren we ouders over het huiswerk 

Bij de start van het schooljaar staat er informatie in het jaarprogramma van de groep. 

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt er over verteld. 

Ook bij de startgesprekken komt het bij alle kinderen ter sprake. 

Op het whitebord staan het rooster en hangt een aftekenlijst. 

En tijdens de rapportgesprekken wordt het besproken met de ouders. 

 

Sporttoernooien  

In principe krijgen de kinderen de kans om mee te doen met sporttoernooien die buiten 

schooltijd plaats vinden. Dat kan alleen als er ouders zijn die de organisatie en 

begeleiding op zich willen nemen. Voor leerkrachten is het vrije tijd en zij kiezen er dus 

zelf voor om wel of niet aanwezig te zijn. Per toernooi wordt er een oproep gedaan. 
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Gymregels 

Voor de gymlessen moeten de kinderen speciale gymkleding dragen. Dit is een korte 

sportbroek en een T-shirt, meisjes mogen ook een turnpakje. Gymschoenen met een 

goede grip worden dringend geadviseerd. De gymkleding voor de kleuter blijft op school 

en wordt om de zoveel weken meegegeven voor een wasbeurt. 

Vanaf groep 3 maken de kinderen na afloop van de gymles gebruik van de douche of 

frissen zich op. Ze moeten daarom ook een handdoek meenemen. Deospuitbussen  staan 

wij niet toe i.v.m. allergieën, deo-rollers zijn geen probleem. 

In verband met de veiligheid zijn sieraden in de les niet toegestaan en dienen lange 

haren in een vlecht of staart gedragen te worden. Tevens kan het zijn dat ook i.v.m. de 

activiteit een meisje wordt verzocht haar hoofddoek af te doen. Mag of kan uw kind 

niet mee gymmen, dan dient u dit aan de leerkracht door te geven middels een brief met 

handtekening. Is een kind zijn/haar gymkleding vergeten, dan mag hij/zij niet meedoen 

en zal in een andere klas extra werk moeten doen. 

 

Vervoer door derden 

Wanneer een kind een uitstapje heeft met de school is de school wettelijk aansprakelijk 

voor eventuele schade indien zij nalatig is geweest in het nemen van preventieve 

maatregelen. De school gaat serieus om met haar aansprakelijkheid. 

In het geval dat leerkrachten aan derden (ouders) vragen om voor school te willen 

rijden, moeten wij om de wettelijke aansprakelijkheid te garanderen, een bewijs hebben 

dat alles goed is geregeld. Daarom vragen wij een kopie aan te leveren van rijbewijs, 

laatste APK keuring, groene kaart en bewijs ongevallen inzittendenverzekering. 

Het bijbehorende checkformulier bevat tevens  een aantal vragen over rijervaring en 

aantal zitplaatsen met gordel. Mocht door incomplete aanlevering een tekort aan 

zitplaatsen ontstaan, wordt het uitstapje geannuleerd. Een dringend advies is de 

kinderen te vervoeren met zitverhogers. Wij doen geen concessies aan de gestelde 

eisen. 

 
 


