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voor
woord

De keuze voor een geschikte basisschool is een 
spannende keuze voor ouders. Ieder kind is uniek, maar 
ook basisscholen lijken steeds meer een eigen karakter 
te hebben. U staat dus voor een lastige opgave. U kent 
uw driejarige natuurlijk heel erg goed, maar hoe komt u 
er nu achter of die school echt bij hem of haar past en 
of dat over zes jaar nog zo is?

De scholen van Spaarnesant zijn openbare scholen 
die allemaal kwalitatief goed onderwijs verzorgen. 
Zij delen de kernwaarden van openbaar onderwijs: 
algemene toegankelijkheid, respect voor alle mogelijke 
achtergronden en culturen en een open houding die 
bijdraagt aan het hoog houden van de verworvenheden 
van een open democratische samenleving. De scholen 
delen ook de ambitie om alle kinderen maximale 
ontplooiingskansen te bieden en ervoor te zorgen dat 
ze dagelijks met plezier naar een fi jne school gaan. 

Daar staat tegenover dat de scholen van 
Spaarnesant ook heel divers zijn, wat betreft hun 
onderwijsprogramma’s, hun accenten en hun 
leefklimaat. Dat kenmerkt Spaarnesant: we borgen 
de onderwijskwaliteit door goed samen te werken en 
anderzijds geven we scholen de ruimte voor eigen 
keuzes. 

Dit boekje is een handreiking voor alle ouders die 
een goede openbare school in Haarlem zoeken. De 
scholen van Spaarnesant presenteren zich in al hun 
verscheidenheid om u te helpen bij uw zoektocht naar 
de meest passende school bij u en uw kind. Wij hopen 
dat deze handreiking ertoe zal leiden dat u ook een 
school die niet in eerste instantie bij u in beeld was eens 
nader zult bekijken. Er valt immers veel te kiezen in 
Haarlem. 

Ik wens u een succesvolle kennismaking toe.

Marten Elkerbout
Bestuurder Spaarnesant

info@spaarnesant.nl
spaarnesant.nl

Ik wens u een succesvolle kennismaking toe.
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Alle kinderen zijn welkom
Spaarnesant heeft 26 scholen, 21 zelfstandige 
basisschoollocaties, 3 speciale basisscholen en 2 scholen 
voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Spaarnesant is de 
werkgever van circa 850 medewerkers. De scholen staan 
in de gemeente Haarlem, een nevenvestiging van de 
Van Voorthuijsenschool voor speciaal onderwijs staat in 
Hoofddorp. Omdat Spaarnesant ook scholen voor speciaal 
onderwijs heeft, kunnen bijna alle kinderen een passend 
onderwijsaanbod vinden. Spaarnesant kent een grote 
diversiteit aan scholen, zodat ouders* die voor openbaar 
onderwijs kiezen voor hun kinderen een fijne  
en goede openbare school kunnen vinden.

Een gelukkige schooltijd
Kinderen gaan in de eerste plaats naar school om iets te 
leren. De overheid geeft ons daar geld voor en ziet erop 
toe dat ieder kind voldoende leert. Toch is dat voor ons 
niet het hele verhaal. Kinderen brengen een groot deel 
van hun leven op school door en doen daar dagelijks 
ervaringen op die hun leven blijvend beïnvloeden. Daarom 
streven we er samen met de ouders naar dat de kinderen 
op onze scholen een gelukkige schooltijd kunnen hebben.

openbaar 
onderwijs 
Spaarne
sant

Kwaliteit en diversiteit
De scholen van Spaarnesant zijn verspreid over heel 
Haarlem. Iedere school geeft op eigen wijze onderwijs dat 
past bij de visie van de school en de omgeving waarin de 
school staat. Spaarnesant is er verantwoordelijk voor dat de 
onderwijskwaliteit van alle scholen op orde is met respect 
voor die diversiteit. Het bestuur ondersteunt het proces 
van gezamenlijke kwaliteitsbewaking en is doorlopend in 
gesprek met de scholen over de keuzes die zij maken.
 
Gezond en duurzaam
Kinderen brengen veel tijd door op school. Wij streven 
ernaar dat de gebouwen gezond en duurzaam zijn en 
dat scholen een gezonde en duurzame leefstijl uitdragen. 
Waar we de gelegenheid krijgen om nieuwbouw te plegen 
of te renoveren is dit een belangrijk aandachtspunt voor 
ons. “Plein Oost” is een voorbeeld voor heel Europa van 
duurzaam, aantrekkelijk en gezond bouwen.

Kracht door samenwerking
De scholen van Spaarnesant werken onderling samen om 
hun kwaliteit te versterken. Er is veel expertise binnen onze 
stichting aanwezig en we kunnen dus ook veel van elkaar 
leren. Doordat de scholen ook elkaars kwaliteit beoordelen 
houden we elkaar scherp. Verder is er samenwerking 
met diverse partners om het (onderwijs)aanbod voor de 
leerlingen nog beter en aantrekkelijker te maken. 

*   Waar ouders 
geschreven staat 
bedoelen wij ouder(s) 
en/of verzorger(s)



Onze missie
Spaarnesant is een open onderwijsinstelling die staat voor 
maximale ontplooiing van al haar leerlingen. De scholen 
van Spaarnesant bieden de leerlingen een passend 
onderwijsaanbod en vinden het belangrijk dat zij gelukkig 
zijn op school. Leerlingen van Spaarnesant maken goed 
voorbereid en met zelfkennis en zelfvertrouwen hun 
volgende stap in het onderwijs en in de maatschappij.

Visie op onderwijs
Goed onderwijs bestaat uit meer dan het nastreven 
van meetbare onderwijsresultaten in de kernvakken: 
leerlingen moeten zich kwalifi ceren voor hun toekomst, 
hun persoonlijkheid ontdekken en ontplooien, en zich 
ontwikkelen tot positieve deelnemers aan de samenleving. 
De kern van de onderwijsvisie van Spaarnesant is dat alle 
scholen staan voor een ontwikkelingsgericht leerklimaat.

Visie op besturen: 
continuïteit, kwaliteit en ontwikkeling
Het bestuur vat zijn hoofdtaak op als drieledig: sturen 
op de continuïteit van de organisatie, borgen van de 
kwaliteit van het onderwijs op alle scholen en het 
stimuleren van ontwikkeling. Goed onderwijs kan alleen 
ontstaan als er in alle opzichten een veilige situatie 
is: de bedrijfsvoering en de huisvesting zijn op orde, 
de kwaliteit van het onderwijs wordt gegarandeerd 
en de medewerkers ervaren een werkgever die een 

missie 
en visie

 De kenmerken van een 
ontwikkelingsgericht 
leerklimaat

•  Goede opbrengsten 
zijn het resultaat van 
een positief leer- en 
leefklimaat, waarin 
kinderen met plezier 
naar school komen, 
met zelfvertrouwen 
uitdagingen aangaan 
en de lat voor zichzelf 
hoger durven te leggen, 
gesteund door hoge 
verwachtingen die 
worden uitgesproken;

•  De school deelt de 
verantwoordelijkheid 
voor het leerproces 
zoveel mogelijk met 
ouders en leerlingen;

•  De school stemt het 
onderwijs samen 
met ouders en 
leerlingen af op de 
onderwijsbehoeftes 
van de leerlingen;

•  Toetsing en beoordeling 
zijn daarom in de 
eerste plaats formatief: 
gericht op feedback en 
op inzicht in de eigen 
ontwikkeling.

ontwikkelingsgericht klimaat ondersteunt. Als die basis op 
orde is, geeft dat de scholen ruimte voor het verkennen 
van nieuwe mogelijkheden, voor het experiment, voor 
continue verbetering. Het is aan de scholen om hun eigen 
onderwijskwaliteit te maken en het bestuur gaat met hen 
het gesprek aan over hun keuzes en gaat met de scholen 
na of de koers van de school optimaal invulling geeft aan 
de missie en visie van Spaarnesant. Het bestuur denkt 
mee en stimuleert de school zich te blijven ontwikkelen 
en stimuleert en faciliteert scholen om kennis onderling 
te delen. Het bestuur steunt de scholen in het volgen van 
een eigen koers en kiest ervoor de maximale bestuurlijke 
beleidsruimte te zoeken en te benutten. Het bestuur 
neemt actief deel aan de maatschappelijke discussie over 
goed onderwijs en draagt haar visie daarop uit, onder 
andere met het doel een bijdrage te leveren aan de 
verandering van het stelsel daar waar het noodzakelijke 
ontwikkeling in de weg staat. Het is aan het bestuur 
om er met de scholen aan te blijven werken dat het 
Haarlemse openbare onderwijsaanbod voldoende divers 
en aantrekkelijk is om voor de ouders en de leerlingen de 
beste keuze te zijn.

Visie op leidinggeven: verbinden en verbeteren
De directeuren van de scholen hebben een cruciale 
rol in het verbinden van de schoolontwikkeling met de 
ontwikkeling van Spaarnesant, in het verbinden van het 
team, de leerlingen en de ouders met de koers en de visie 

*



Competentie, positieve 
relatie en autonomie
De verhouding tussen 
deze drie behoeftes 
verschilt per kind; 
leraren spannen zich 
in om samen met de 
leerling en de ouders 
de juiste mix te vinden.

Een faciliterende taak
De ondersteuners 
hebben doorgaans een 
faciliterende taak, dat 
wil zeggen dat zij vanuit 
een servicegerichte 
houding erop uit zijn 
de mogelijkheden om 
goed onderwijs te 
geven te verbeteren, 
door goede voorzienin-
gen en gebouwen, door 
goede systemen en 
processen en construc-
tieve adviezen. 

van de school en het verbinden van de school met de 
directe omgeving. De scholen binnen Spaarnesant 
krijgen veel ruimte een eigen koers te varen. De 
directeur neemt daarvoor de volle verantwoordelijkheid 
en richt zich primair op het creëren en instandhouden 
van een permanente verbetercultuur in de school. 
Bij iedere keuze stelt de directeur zijn of haar team 
en zichzelf de vraag hoe deze keuze bijdraagt aan de 
ontwikkeling van de leerlingen.

Visie op lesgeven: grensverleggend leren 
in een ontwikkelingsgericht klimaat
In de visie op onderwijs is in de kern geformuleerd 
wat Spaarnesant onder goed onderwijs verstaat. Alle 
scholen van Spaarnesant geven hieraan hun eigen 
kleur en invulling, bepalen hoe en wat en waarom. 
Leraren van Spaarnesantscholen zijn zich ervan bewust 
dat leerlingen er behoefte aan hebben zich competent 
te voelen, binnen de school een positieve relatie met 
 medeleerlingen en leraren te ontwikkelen en een 
 zekere autonomie te krijgen in het eigen leerproces. 
Leraren kennen het ontwikkelingspotentieel van hun 
leerlingen en bieden aan hen de kans zich maximaal te 
ontwikkelen. Zij weten dat dat een doorlopend zoekpro-
ces is en zij voelen zich gesteund door directie en be-
stuur in dit zoekproces. Leraren laten dagelijks zien dat 
goed onderwijs uit veel meer bestaat dan het nastreven 
van leerresultaat. Zij stemmen hun onderwijs af op de 

behoeftes van leerlingen vanuit een ontwikkelings gerichte 
houding. Daardoor verwerven kinderen een stevige basis 
van kennis, vaardigheden en algemene ontwikkeling en 
ontwikkelen zij een positieve instelling ten opzichte van 
zichzelf, het eigen leren, anderen, de omgeving enzovoort. 
Dat die omgeving verder reikt dan de landsgrenzen is een 
gegeven waar alle scholen rekening mee houden.

Ondersteuning: faciliteren, adviseren en stimuleren
Om onze kerntaak goed te kunnen uitvoeren is 
ondersteuning noodzakelijk. De zogenaamde overhead 
is zeer beperkt en dat betekent dat de ondersteuning heel 
efficiënt en effectief moet werken. Op het stafbureau en 
op de scholen zijn medewerkers aan het werk die zich – 
ieder vanuit zijn of haar rol – inzetten voor goed onderwijs 
voor de leerlingen, ook al werken ze meestal niet direct 
met leerlingen. De ondersteuners hebben doorgaans een 
faciliterende taak. De werknemers die bij Spaarnesant in de 
ondersteunende diensten werken, stellen hun bijzondere 
expertise ten dienste van het onderwijs en zoeken naar 
mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de verbeter-
cultuur in de scholen. Gevraagd en ongevraagd adviseren 
zij hun collega’s in het primaire proces.
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Spaarnesant heeft ca. 30 school- en gymnastiekgebouwen 
in de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer. In het 
Masterplan Onderwijshuisvesting 2015-2019 en in het 
Koersplan 2017-2020 zijn de volgende ambities vastgelegd: 

Bij Spaarnesant:
•  Zijn de schoolgebouwen in goede bouwkundige staat, 

veilig, schoon en bieden een aantrekkelijke leer- en werk- 
omgeving en zijn geschikt voor passend onderwijs; 

•  Werken alle scholen samen met kinderopvangpartners 
en hebben hiervoor voorzieningen binnen of nabij de 
schoolgebouwen; 

•  Is duurzaamheid en energiebeleid belangrijk en komt het 
klimaat binnen alle schoolgebouwen in de planperiode 
minimaal uit op “Frisse Scholen Klasse C” waardoor  
gezondheid en leerprestaties positief worden beïnvloed; 

•  Beschikken we over voldoende capaciteit in alle wijken van 
Haarlem voor ouders die kiezen voor het openbaar onderwijs.

Onderwijs en opvang:
Kracht door samenwerking
Alle Spaarnesantscholen werken samen met de opvang- 
organisaties voor peuteropvang, buitenschoolse opvang 
en kinderdagverblijven in de gemeente Haarlem. In de 
meeste schoolgebouwen huren opvangorganisaties een 
of meer ruimten. Nabij de scholen zijn vaak meerdere op-
vangorganisaties gevestigd. Deze samenwerking verloopt 
goed en is mede in het belang van de doorlopende lijn 
tussen onderwijs en opvang. De ontwikkeling naar opvang 
en onderwijs voor 0 - 12 jaar naar zgn. integrale kindcentra 
(IKC) is ook binnen Spaarnesant volop aan de orde.

Extra zorg en ondersteuning
In het speciaal basisonderwijs is vorig jaar het IKC 
Zuid-Kennemerland gestart, waarbij samenwerking 
 tussen onderwijs en zorg wordt geboden. In het gebouw 
van sbo Focus biedt Spaarnesant met Kenter Jeugdhulp 
en de Antoniusschool een brede expertise voor leerlingen 
die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. 

Naar school gaan zoals iedereen
In het speciaal onderwijs in Haarlem en Hoofddorp werken 
onderwijs, opvang, revalidatie en zorg ook nauw samen. In 
de schoolgebouwen van de Van Voorthuijsenschool wordt 
naast onderwijs het hele jaar opvang aangeboden door 
Ons Tweede Thuis. De Parel biedt opvang, revalidatie via 
Reade en heeft een breed zorgaanbod voor kinderen die 
medische ondersteuning, verplegende, verzorgende of 
psychologische begeleiding nodig hebben. In onze scholen 
voor speciaal (basis)onderwijs zijn verschillende praktijken 
voor o.a. logopedie, fysio- en ergotherapie gehuisvest.

huisvestingsamenwerking
Spaarnesant als 
ambassadeur  
Green Deal Scholen
Het actieve en duur-
zame huisvestingsbe-
leid van Spaarnesant 
heeft landelijk de 
nodige aandacht 
getrokken. In de 
vakbladen en bij 
 congressen is over  
ons Masterplan veel  
in de publiciteit ge-
komen. Spaarnesant  
is ambassadeur in  
het traject  
“Green Deal Scholen” 
greendealscholen.nl

Onze samen-
werkingspartners
Spaarnesant werkt 
onder andere samen 
met Op Stoom, KOH, 
SKOS, Schuylenburght, 
Midas, Les Petits, 
Haarlem Effect, 
’t Hazeltje, Ons Tweede 
Thuis, Kenter Jeugd-
hulp, Antoniusschool, 
CJG, JGZ, welzijns- en 
cultuurorganisaties 
en Reade. 

Voor- en vroeg-
schoolse opvang
Veel peuterspeelzalen 
en kinderdagverblijven 
in Haarlem werken 
met speciale speel- en 
leerprogramma’s ten 
behoeve van de (taal)
ontwikkeling van 
kinderen. Dit noemen 
we voor- en vroeg-
schoolse educatie 
(VVE). Spaarnesant is 
partner binnen deze 
samenwerking die 
wordt bekostigd  
vanuit de gemeente. 

Integrale kindcentra 
Bij de basisscholen 
Hannie Schaft en IKC 
De Argonauten biedt 
Spaarnesant met opvang-
organisatie Op Stoom 
een integrale opvang 
aan, aan ouders met 
kinderen van 0 - 12 jaar. 
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Plaatsingsbeleid basisonderwijs Haarlem
Vanaf vier jaar mogen kinderen naar de basisschool. 
De schoolbesturen van de Haarlemse basisscholen zijn 
hiervoor samen gestart met een plaatsingsbeleid dat 
in heel Haarlem hetzelfde is. Dit nieuwe beleid geldt 
voor alle Haarlemse kinderen die na 1 januari 2015 zijn 
geboren en die dus vanaf 1 januari 2019 voor het eerst 
naar de basisschool gaan. 
De kern van het beleid is dat alle ouders* binnen een 
redelijke afstand van hun woonadres een plaats kunnen 
vinden op een school die bij het kind past. Gerekend 
vanaf het woonadres van het kind, krijgt het voorrang 
op de zes dichtstbijzijnde basisscholen. Begin 2018 
ontvangen ouders van de eerste lichting kinderen, die 
onder dit plaatsingsbeleid vallen, een aanmeldformulier. 
Aanmelden kan vanaf 1 januari 2018. 

Let op! Ook als uw kind in het verleden op een school is 
aangemeld, zal het opnieuw met het formulier moeten 
worden aangemeld. Er is een overgangsmaatregel voor 
kinderen die geboren zijn in 2015, informatie hierover 
volgt bij het aanmeldformulier. 

Hoe werkt het plaatsingsbeleid?
Rond de derde verjaardag van het kind ontvangen 
ouders een brief met een aanmeldformulier. Hiermee 
kan het kind worden aangemeld op maximaal zes 

gekozen basisscholen. De zes basisscholen die het 
dichtst bij het woonadres liggen zijn voorrangsscholen. 
Daar heeft het kind voorrang en dus de meeste kans op 
plaatsing. Het staat vrij in de aanmelding ook andere 
scholen op te nemen, maar als er voor zo’n school 
teveel aanmeldingen zijn, krijgen kinderen uit de buurt 
voorrang. Uitzonderingen hierop zijn Vrije Scholen en de 
Islamitische school. Deze hebben een stadsbrede functie 
en hebben alle kinderen dezelfde kans. Kinderen die 
al een broertje of zusje op de school van hun voorkeur 
hebben, krijgen altijd een plek.

Van plaatsing naar inschrijving
Ongeveer vijf maanden voor het kind vier wordt, 
ontvangen ouders bericht op welke school een plaats 
beschikbaar is. Na deze berichtgeving kunnen ouders 
kennismaken en het kind inschrijven. Ouders kunnen de 
plaatsing ook weigeren, maar dan kan het kind alleen 
terecht op een school die een plek over heeft. 

Plaatsingsbeleid is niet voor zij-instromers 
Als ouders hun kind van school willen laten veranderen 
vindt overleg plaats tussen ouders en beide scholen. 
Het belang van het kind is doorslaggevend bij het 
besluit om te wisselen. Voor deze zij-instromers is 
het plaatsingsbeleid niet van toepassing. 

aanmelding 
en toelating

*   Waar ouders 
geschreven staat 
bedoelen wij ouder(s) 
en/of verzorger(s)

Zo gaat aanmelden

  Vul alle ontbrekende 
gegevens in op het 
aanmeldformulier, 
ook het telefoon-
nummer en email-
adres.

  Controleer of de 
voorgedrukte 
gegevens juist 
zijn, zoals naam en 
geboortedatum 
van het kind.

  Kies zes scholen die 
u geschikt vindt voor 
uw kind en vul de 
namen in op 
volgorde van voor-
keur. Dus de school 
waar u uw kind het 
liefst naartoe laat 
gaan op één en de 
mindere favoriete 
op zes.

  Lever het aanmeld-
formulier ingevuld 
en ondertekend in 
op de school van de 
eerste keuze. 



Openbaar
basisonderwijs

Hoofdlocatie

Openbaar speciaal 
basisonderwijs

Openbaar 
speciaal onderwijs

 Bos en Vaart 
 p. 24 

 De Wijde Wereld 
 p. 54 

 Molenwiek Dalton 
 p. 44 

 Hannie Schaft 
 p. 36 

 Stichting Spaarnesant 

 Plein Oost: 
 ML Kingschool
 p. 42 
 Hildebrand
 p. 68 

 Zuiderpolder 
 p. 60 

 Van Voorthuijsenschool 
 p. 76 

 De Spaarneschool 
 p. 50 

 De Dolfi jn 
 p. 30 

 De Zonnewijzer 
 p. 58 

 De Wilgenhoek  
 p. 56 

 De Cirkel 
 p. 26 

 Ter Cleeff  
 p. 52 

 De Kring 
 p. 40 

 Focus  
 p. 66 

 De Zuidwester  
 p. 62 

 De Peppelaer  
 p. 46 

 De Beatrixschool 
 p. 22 

 IKC De Argonauten 
 p. 38 per 1-1-2019 
 

 Cruquiusschool
 p. 28 

 De Parel 
 p. 74 

 De Piramide 
 p. 48 

 Prof. Dumontschool  
 p. 70 

 De Erasmus 
 p. 32 

 De Globe 
 p. 34 

kaart
Spaarne
sant
scholen

Plaatsing speciaal (basis)onderwijs 
Voor een plek in het speciaal (basis)onderwijs 
(sbo en so) is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. 
De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn 
verantwoordelijk voor het afgeven van de TLV. Er kunnen 
verschillen zijn tussen samenwerkingsverbanden. 
Welk samenwerkingsverband verantwoordelijk is 
voor het  afgeven van de TLV is afhankelijk van het 
 postcodegebied waar de kandidaat-leerling woont. 
Als de leerling over een TLV beschikt bepaalt de  
directie van de school of het kind ook plaatsbaar is. 
De samenwerkings verbanden Zuid-Kennemerland 
voor PO en VO zijn gevestigd aan de Schipholpoort 2 te 
Haarlem en zijn te vinden onder passendonderwijs-zk.nl 
en samenwerkingsverband-zuid-kennemerland.nl. 

Het beleid van Spaarnesant 
Als openbaar schoolbestuur biedt Spaarnesant 
iedereen openbaar onderwijs, ongeacht geloof of 
afkomst. De enige uitzondering hierop is als de 
betreff ende school niet de passende zorg kan bieden 
aan een kind. In dat geval bekijkt de school samen met 
de ouders op welke openbare (basis)school dit wel kan. 

Meer informatie? 
Voor uitgebreide informatie over plaatsing van 
leerlingen verwijzen we ouders naar spaarnesant.nl en 
cjghaarlem.nl. U bent met vragen ook welkom bij onze 
scholen in Haarlem.

Adressen 
Spaarnesantscholen >

De Beatrixschool 
Blinkertpad 3
Bos en Vaart
Florapark 14
De Cirkel 
Atjehstraat 35A
Cruquiusschool
Cruquiusstraat 2
De Dolfi jn
Gijsbrecht van 
Aemstelstraat 118
De Erasmus
Erasmuslaan 3
De Globe
Semmelweisstraat 5
Hannie Schaft
Linschotenstraat 57a
IKC De Argonauten 
Nicolaas van der 
Laanstraat 25
De Kring 
Parklaan 108
ML Kingschool - Plein Oost 
Van Zeggelenplein 31a
Molenwiek Dalton
Betuwelaan 2
De Peppelaer
Leidseplein 33
De Piramide
Duitslandlaan 9
De Spaarneschool 
Kerklaan 37c 
Spaarndam
Ter Cleeff 
Santpoorterplein 28
De Wijde Wereld 
Haya van Somerenpad 1
De Wilgenhoek
Wilgenstraat 81
De Zonnewijzer 
Planetenlaan 9
De Zuiderpolder
Vrijheidsweg 84
De Zuidwester
Ohmstraat 2
Focus 
Houtmanpad 33
Hildebrand - Plein Oost
Van Zeggelenplein 31b
Prof. Dumontschool 
Niels Finsenstraat 35
De Parel
Frederik Hendriklaan 73
Van Voorthuijsenschool 
Professor Eijkmanlaan 1
Locatie Hoofddorp SO
Anne Franklaan 22



Kom langs, je bent welkom!
Het Haarlemse onderwijs heeft veel te bieden. Om als 
ouder een geschikte school in Haarlem te vinden kun 
je het beste beginnen in je eigen omgeving. Wellicht 
dat er bekenden zijn met kinderen op een Haarlemse 
basisschool. Daarnaast kun je ook de scholenpagina’s in 
deze gids doorbladeren om alvast een beeld te krijgen van 
de verschillende scholen en hun specifieke kenmerken. 
De beste indruk krijg je natuurlijk door persoonlijk langs 
te gaan bij een van de scholen. Dan kun je zelf de sfeer 
proeven en erachter komen of de school ook echt bij jou 
en je kind past. Een school waar je kind gelukkig is en jullie 
je de komende jaren helemaal thuis voelen. 

Goed voorbereid een geschikte basisschool kiezen
De keuze voor een geschikte basisschool is een spannende 
keuze voor ouders. Je staat voor een lastige opgave. Hoe 
kies je de juiste school voor je kind? Hoe weet je wat het 
beste bij jouw kind past? Waar moet je op letten? Ga je 
binnenkort een school bezoeken én kun je wel wat hulp 
gebruiken? Neem dan onze handige checklist mee naar 
het kennismakingsgesprek.

checklist
schoolkeuze

Het invullen van 
de checklist >

Probeer in kaart 
te brengen welke 
aandachtspunten je wilt 
laten meewegen bij je 
schoolkeuze. Daarmee 
vergemakkelijk je de 
uiteindelijke keuze. 

Geef bij de stellingen 
die van toepassing zijn 
op de desbetreffende 
school drie punten. 
Wanneer een stelling 
niet van toepassing is 
op de school geef je 
één punt. Bij twijfel kun 
je twee punten geven. 
Wanneer je een stelling 
niet belangrijk vindt, 
vul je bij alle scholen 
nul punten in. 

Aan het einde van 
je schoolbezoeken 
kun je alle punten bij 
elkaar optellen en zo 
de bezochte scholen 
eenvoudig met elkaar 
vergelijken. De school 
met de hoogste score 
past het beste bij jou 
en je kind. 

Stelling

Het schoolgebouw en speelplaats zien er 
verzorgd uit.

De sfeer is prettig en past bij mijn kind.

Het onderwijsconcept is duidelijk.

De school heeft een positief inspectierapport.

De grootte van de klassen vind ik acceptabel.

De naschoolse opvang is goed georganiseerd.

De wijze waarop onderwijs wordt gegeven 
spreekt mij aan. 

Er is voldoende persoonlijke, individuele 
aandacht voor mijn kind.

Ouders worden als educatieve partner 
betrokken bij de school.

De ouderbijdrage vind ik acceptabel.

Totaalscore

Meest geschikte school 1 - 5

Welke school past het 
beste bij mijn kind?

Score: 0  vind ik niet belangrijk  1  niet van toepassing  2  twijfel  3  dit is van toepassing

Sch
ool 1

Sch
ool 2

Sch
ool 3

Sch
ool 4

Sch
ool 5
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Openbaar basisonderwijs
De 21 basisschoollocaties van 
Spaarnesant verzorgen openbaar 
onderwijs voor kinderen van 4 - 13 
jaar. Onderwijs dat open staat 
voor iedereen, dat recht doet aan 
alle individuen en dat kinderen wil 
vormen tot goed voorbereide en 
positieve deelnemers aan een open 
samenleving.

Een gewilde keuze voor iedereen
Het onderwijsaanbod van 
Spaarnesant heeft voldoende 
verschillende onderwijsvormen 
te bieden en is voor ouders in 
Haarlem een gewilde keus. Doordat 
de scholen van Spaarnesant ook 
met elkaar verbonden zijn: door 
gezamenlijke kwaliteitsborging, het 
benutten van elkaars expertise en 
gezamenlijke innovatie staan de 
scholen binnen Spaarnesant sterk 
bij het inspelen op maatschappelijke 
ontwikkelingen. 

Kom langs, je bent welkom!
Via de schoolpagina’s en website 
van Spaarnesant krijg je al een 
aardig beeld van de talrijke 
mogelijkheden bij Spaarnesant, 
de verschillende scholen en ons 
passende onderwijsaanbod. Maar de 
beste indruk krijg je natuurlijk door 
persoonlijk langs te gaan bij een van 
onze scholen.



kinderen respect bij voor zichzelf en hun medemens. 
Elk kind verdient individuele aandacht en wordt 
gestimuleerd om te uiten wat het voelt of denkt. Zo kan 
ieder kind tot een gezonde meningsvorming komen en 
verantwoordelijkheid nemen voor eigen doen en laten.

Midden in de wereld 
De school anticipeert op de wereld van morgen. 
Wetenschap, techniek en maatschappelijke ontwikkelingen 
als duurzaamheid maken deel uit van ons moderne 
onderwijsaanbod, net als ICT en digitale ondersteuning. 
Onze leerlingen ontwikkelen zich door een samenspel 
van hoofd (intellectuele, verstandelijke ontwikkeling) hart 
(sociaal-emotionele ontwikkeling) en handen (creatieve en 
motorische ontwikkeling).

Partners in passend onderwijs
Wij bieden op veel manieren passend onderwijs. Wij 
werken samen met instanties als: de buitenschoolse 
opvangorganisaties, GGD, Opvoedpoli en Onderwijs 
Advies. Ook ouders en verzorgers zien we als partners 
die hun eigen kind het beste kennen. We gebruiken hun 
expertise voor optimaal onderwijs. Ons personeel is een 
didactische én pedagogische eenheid. Het team blijft zich 
professionaliseren door van en met elkaar te leren en het 
continu volgen van cursussen.

De Beatrixschool

Tom Spits

Blinkertpad 3
2015 EX Haarlem
023 524 22 55
administratie@
beatrixschoolhaarlem.nl
beatrixschoolhaarlem.nl

Met veel plezier samen leren, 
creëren en ontdekken

Ons gebouw en prachtige groene schoolpleinen 
zijn toegankelijk voor kinderen met een lichamelijke 
beperking. Klassikaal, in groepjes en zelfstandig werken 
past allemaal in ons gebouw.

Kroonjuwelen van de school
Naast tekenen en handvaardigheid hebben we 
maandvieringen, cultuurprojecten en het Muzieklab 
waar professionele musici de muzieklessen verrijken. 
Veel ruimte om te sporten en bewegen brengt balans 
tussen lichaam en geest. Net als het jaarlijks kamperen 
met de hele school. 

Veilig voelen en gezien worden
Goed gedrag wordt positief gestimuleerd. Wij brengen 

Schooltijden 
ma - vr 
08.30 - 14.00

26 
Gemiddelde 
groepsgrootte

19
Groepen

468
Indicatie aantal 
leerlingen

38 
Personeelsleden
 

Basiskwaliteit

Wat bieden wij nog meer?

•  Vijf gelijke schooldagen: van 8.30 uur tot 14.00 uur 
• Schoolbreed een stevige basis voor de kernvakken
•  Jaarlijks cultuurproject van twee weken met een afsluitavond 
•  Maandelijks een grote uitvoering door alle kinderen
• Kinderen krijgen muziekles van professionals van Muzieklab
•  Door het gehele jaar verschillende sportactiviteiten en 

jaarlijkse sportweek
•  Ouderparticipatie avonden met vele thema’s over ons 

onderwijs
• Jaarlijkse culturele uitstapjes voor elke groep 
•  Beleid en uitvoering op het gebied van ontdekkend leren 
•  Open sfeer in de school, zodat iedereen zich zeer welkom  

kan voelen
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nemen elkaar serieus en geven actief invulling aan 
de samenwerking. Er is sprake van een heldere visie 
en doorgaande lijn in het pedagogisch klimaat en het 
opbrengstgericht werken binnen de school. In alle 
groepen van de school wordt instructie op maat gegeven 
en er is uitstekend klassenmanagement.

De school staat voor kwaliteit
De kwaliteit van een school wordt vooral bepaald door 
de mensen die er werken. Binnen het professionele, 
enthousiaste en hechte schoolteam staan samenwerking, 
professionele communicatie en collegialiteit centraal. 
De school behaalt haar doelen tot tevredenheid van de 
leerlingen, het personeel, de ouders, de inspectie en het 
bestuur.

Professionele communicatie en interactie 
Professionele communicatie en interactie met leerlingen, 
leerkrachten en ouders vormt de basis. De school is 
transparant in informatie en verwachtingen en de 
betrokkenheid van ouders is hoog. Er is sprake van 
loyaliteit en wederzijds vertrouwen tussen school en 
ouders. 

Fijne accommodatie en fantastische ligging
De school beschikt over een modern ingericht en sfeervol 
gebouw met veel uitstraling. De school ligt centraal in 
de wijk, in een groene omgeving aan de rand van het 
centrum.

Bos en Vaart

Ad de Vlieger

Florapark 14
2012 HK Haarlem
023 532 56 25
info@bosenvaart.nl
bosenvaart.nl

Dynamisch en onderscheidend

Optimale allround ontwikkeling, 
maximaal voorbereid op de toekomst 
De kerntaken van de school zijn taal, rekenen, lezen en 
sociale vorming. Hiernaast wil de school zich blijvend 
onderscheiden in ICT, kunst en cultuur. De school 
verzorgt voor alle leerlingen een rijk en gevarieerd 
aanbod van culturele activiteiten en ICT wordt optimaal 
en efficiënt ingezet. De prestaties van de leerlingen op 
het gebied van taal, rekenen en lezen liggen ruim boven 
het landelijk gemiddelde.

Leerlingen, leerkrachten en ouders 
voelen zich thuis 
De cultuur waarin leerlingen, leerkrachten en ouders 
zich thuisvoelen is voorwaarde voor optimale 
ontwikkeling en samenwerking. Ouders en leerkrachten 

Schooltijden 
ma, di, do, vr* 
8.30 - 15.00
wo
8.30 - 12.15

* vrijdag groep 1 t/m 4  
tot 12.00

26 
Gemiddelde 
groepsgrootte

21
Groepen

Basiskwaliteit

517
Indicatie aantal 
leerlingen

40 
Personeelsleden
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elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Samen 
op zoek naar een oplossing vereist samenwerking. De 
kinderen leren van elkaar. Het ene kind krijgt uitleg en 
wordt aangemoedigd, terwijl het andere op een hoger 
niveau de stof leert beheersen, door het aan een ander 
uit te leggen. Dus niet alleen de lesstof is belangrijk, 
maar ook de samenwerking. De kinderen profiteren hier 
zowel op cognitief als op sociaal vlak van.

Interactief leren op de iPad
Leerlingen van groep 1 t/m 8 werken wekelijks een 
aantal uur op een iPad. We zetten de iPad in voor 
educatieve software, programmeren, wereldoriëntatie 
en diverse vakgebieden zoals begrijpend lezen en 
rekenen.

Gezond jezelf zijn op het groene plein
Wij zijn een gezonde school. Dat zie je terug in voeding, 
sport, bewegen en het gezonde schoolplein. Op ons 
plein hebben kinderen alle gelegenheid om zichzelf te 
zijn en te doen waar ze op dat moment behoefte aan 
hebben. Rennen over heuveltjes, klimmen en klauteren. 
Of hun creativiteit uiten met het bouwen van hutjes en 
spelen met zelf gevonden natuurmateriaal. Kinderen 
met behoefte aan rust kunnen op een rustige plek hun 
eigen gang gaan. En anderen ervaren hoe prettig het 
is om planten te verzorgen of om in de belangstelling 
te staan op het podium van de buitenklas. Elk moment 
buiten is weer anders!

De Cirkel

Remco Schippers

Atjehstraat 35A
2022 BL Haarlem
023 525 43 80
info@obscirkel.nl
obscirkel.nl

Onderwijs op je eigen tempo 
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets 
nieuws leren. Elk kind leert op zijn eigen manier 
en heeft zijn eigen talenten. Wij houden hier met 
het onderwijsaanbod rekening mee. Alle kinderen 
verdienen aandacht en zorg, vooral kinderen met 
een ander tempo. Wie moeite heeft met een bepaald 
onderdeel krijgt extra hulp en oefenstof. Wie sneller 
leert krijgt meer uitdagende opdrachten. We noemen 
dit adaptief onderwijs of onderwijs-op-maat.

Samen leren van elkaar
Coöperatief leren gaat om de samenwerking tussen 
leerlingen. De kinderen werken in tweetallen of in 
groepjes. Ze discussiëren over de leerstof, geven 

Schooltijden 
ma - vr
8.30 - 14.00

29 
Gemiddelde 
groepsgrootte

14
Groepen

Basiskwaliteit

365
Indicatie aantal 
leerlingen

32 
Personeelsleden
 

Een groene school om samen jezelf te zijn!

De Cirkel in beweging

• Engels in de groepen 1 t/m 8
• Lessen programmeren
• Culturele uitstapjes 
• Muzieklessen door professionele musici van Hart
• Buitenlokaal/podium
• Vijf gelijke schooldagen van 8.30 uur tot 14.00 uur
• Zichtbare en heldere gedragsverwachtingen
• Gezonde school
• Leren op iPads
• Coöperatieve werkvormen en energizers
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Veiligheid en plezier
Voorop staat dat we kinderen in een veilige, uitdagende 
omgeving helpen zich sociaal emotioneel, cognitief 
en creatief te ontwikkelen. Door samen spelen, leren 
en ontdekken werken we aan alle facetten van hun 
ontwikkeling. Het samen ontdekken van ieders kracht en 
talent staat centraal.

Zelfbewust en zelfstandig
We stimuleren de zelfstandigheid van kinderen in 
hun spelkeuze en zelfredzaamheid. We helpen ze 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag, het 
samen spelen en het zorgdragen voor de materialen 
waar ze mee spelen.

De blik naar buiten!
De leerlingen van nu worden wereldburgers. Op de 
school schenken we ruim aandacht aan de Engelse taal 
en een internationaal georiënteerde leerinhoud.Cruquiusschool

Ad de Vlieger

Cruquiusstraat 2
2012 GC Haarlem
023 744 01 47
info@cruquiusschool.nl 
cruquiusschool.nl

Een nieuwe parel in Haarlem
In Haarlem Zuid-West, op het kruispunt van de 
Koninginnebuurt en de Leidsebuurt staat de 
Cruquiusschool. Een nieuwe school die in het 
schooljaar 2016-2017 is gestart met een jongste 
kleutergroep en de komende jaren uit zal groeien tot 
een volwaardige basisschool met acht groepen.

Kwaliteit door kleinschaligheid
Het (aanvankelijk) kleine schoolteam is ervaren en 
enthousiast. We bieden goed onderwijs, waarbij veel 
oog is voor het individuele kind. In kleine groepen 
kunnen we aandacht besteden aan wat ieder kind 
nodig heeft.

Schooltijden 
ma - vr
8.30 - 14.15

25 
Gemiddelde 
groepsgrootte

3
Groepen

Basiskwaliteit

60
Indicatie aantal 
leerlingen

5 
Personeelsleden 

De jongste school van Haarlem

Cruquiusschool: samen in ontwikkeling

•  Kleine groepen met veel individuele aandacht
• Een veilige omgeving met oog voor talenten
• Vijf gelijke schooldagen van 08.30 uur tot 14.15 uur
• Tussenschoolse en naschoolse opvang in één gebouw
• Een eigen gymzaal en toneellokaal
•  Veel aandacht voor het leren van de Engelse taal en  

internationalisering, International Primary Curriculum (IPC) 
• In het centrum van Haarlem
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 leerlingen en medewerkers elkaar respecteren, verant-
woordelijkheid voor elkaar dragen en een bijdrage leveren 
aan een veilig schoolklimaat. Wij besteden daarom veel 
aandacht aan de positieve bekrachtiging van gewenst 
gedrag.

Ouders en team op één lijn
De Dolfijn is een school waar kinderen, ouders en team 
de handen ineen slaan. Wij streven naar een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor het kind. En dus naar een 
gelijkwaardige samenwerking tussen ouder en school. 
Ouders nemen bij ons deel aan werkgroepen zoals ‘De 
gezonde school’ en ‘Communicatie’. Zo maken we die 
gezamenlijke verantwoordelijkheid concreet. 

TGV: leren in een sneltreinvaart
Kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen 
wekelijks les in onze TGV-klas. We hebben daarvoor een 
speciale ‘leerkracht excellentie’. Vanaf de kleutergroepen 
prikkelt deze leerkracht het leervermogen van 
snelle leerlingen. Samenwerken, filosofie, techniek, 
programmeren, ontwerpen en sociaal-emotionele 
ontwikkeling zijn onderwerpen die aan bod komen.

De Dolfijn

Saskia Bruschke

Gijsbrecht van 
Aemstelstraat 118
2026 VJ Haarlem
023 537 47 87
admin@bsdedolfijn.nl 
bsdedolfijn.nl

Oog voor de eigenheid van het kind

Intelligent en sociaal
De dolfijn is een intelligent en sociaal dier. Niet voor 
niets hebben wij onze school naar dit mooie dier 
genoemd. Bij De Dolfijn willen we dat ieder kind 
optimaal leert en tegelijk een goede sociaal-emotionele 
ontwikkeling doormaakt. Wij bieden leerlingen 
onderwijs dat aansluit bij hun mogelijkheden en 
rekening houdt met verschillen. Wij stimuleren en 
activeren elk kind in een uitdagende en inspirerende 
leeromgeving. Een kind leert bij ons op eigen niveau en 
krijgt de ondersteuning die het nodig heeft!

De positieve basisschool
Bij De Dolfijn staat Positive Behavior Support (PBS) 
hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk dat onze 

Schooltijden 
ma - vr 
08.30 - 14.15

25 
Gemiddelde 
groepsgrootte

12
Groepen

300
Indicatie aantal 
leerlingen

27 
Personeelsleden

Basiskwaliteit

Kenmerkend voor De Dolfijn

•  Positive Behavior Support! Wij werken vanuit drie kernwaar-
den: respect, verantwoordelijkheid en veiligheid

• Aandacht voor léren leren
• Ouders nemen deel aan werkgroepen
• Actieve oudercommissie en leerlingenraad
• Vijf gelijke schooldagen van 08.30 uur tot 14.15 uur
• Extra ondersteuning door onderwijsassistenten
• Samenwerking peuterspeelzaal en kleutergroepen
•  Ouderochtenden voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
• Naschoolse opvang in de school
• Muzieklessen door vakdocenten
• Theater- en muziekvoorstellingen door alle groepen
• Schoolbrede themaweken
• TGV-klas voor kinderen die sneller leren
•  Vignet gezonde school voor ‘Voeding’ en ‘Sociaal-emotionele 

ontwikkeling’
• Engels vanaf groep 1
• Divers sport- en bewegingsaanbod
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meest moderne methodes en materialen. Wij geloven in 
ontwikkeling en stimuleren kinderen op deze manier het 
beste uit zichzelf te halen. 

Samenwerken met ouders
U als deskundige van uw eigen kind bent onze 
belangrijkste gesprekspartner, deze samenwerking staat 
voor ons voorop. Er zijn structurele contactmomenten met 
ouders waarin de school met de ouders in gesprek is over 
een zo breed mogelijke educatie voor de kinderen.

De Erasmus

Ruscha Wijdeveld

Erasmuslaan 3
2037 LA Haarlem
023 533 87 00
administratie.erasmus
@spaarnesant.nl 
erasmus-haarlem.nl

Voor steengoed onderwijs 
en gelukkige kinderen!

Rust en plezier
Zodra je de school binnenkomt, voel je dat het er goed 
vertoeven is. De uitstraling is open, gezellig en kleurrijk. 
Wij vinden een positieve sfeer en fijne omgang met 
elkaar heel erg belangrijk. 

Een team vol passie en deskundigheid
Met veel passie en plezier begeleiden we kinderen tot 
optimale prestaties in een prettige en veilige omgeving. 
Uw kind is het meest kostbare in uw leven, dus u mag 
van ons verwachten dat wij hen zorgvuldig begeleiden 
en steengoed onderwijs geven. We onderhouden onze 
deskundigheid met scholingen en het leren van en 
met elkaar. Op alle lagen (kinderen, team en directie) 
vindt u een op groei gerichte mindset. We bieden de 

Schooltijden 
ma - vr 
08.30 - 14.15

22 
Gemiddelde 
groepsgrootte

13
Groepen

250
Indicatie aantal 
leerlingen

34 
Personeelsleden
 

Basiskwaliteit

Aanbod voor kinderen en ouders

• Vijf gelijke schooldagen van 08.30 uur tot 14.15 uur
• Inzet op talenten van kinderen
• Engelse lessen vanaf groep 5 en Franse lessen vanaf groep 6
• Iedere week muziekles van een muziekspecialist
• Een bloeiende ouderraad met enthousiaste ouders
• Drie peuterspeelzalen in het gebouw
• Veelzijdige naschoolse activiteiten
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landen. Omdat sommige kinderen nog niet optimaal 
Nederlands spreken, schenken we van peuters tot 
bovenbouw veel aandacht aan taal en woordenschat-
ontwikkeling. Wij zijn een VVE-school.

Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid
Met deze drie kernwaarden zorgen we voor een gezellige 
sfeer, waarin iedereen zichzelf kan zijn. We gebruiken PBS: 
Positive Behavior Support, met nadruk op positief gedrag.

Blij met betrokken ouders 
Ouderinformatie wordt digitaal geboden, maar ook 
tijdens de wekelijkse koffi  eochtend, in de ouder- en de 
rapportgesprekken. Er is donderdags Nederlandse les 
voor moeders en maandelijks een oudercursus.

Vaardig met computers
Ook de allerjongsten werken al met iPads en vanaf groep 
5 zijn er elke week computerlessen.De Globe

Thea Tichelaar

Semmelweisstraat 5 
2035 CT Haarlem 
023 533 02 97 
info@obsdeglobe-haarlem.nl
obsdeglobe-haarlem.nl

Veelzijdig en kleurrijk! 

Alles eruit halen wat erin zit
Om optimaal te kunnen presteren moet je met plezier 
naar school gaan en ontdekken waar je mogelijkheden 
en talenten liggen. Zo kun je een goede keuze maken 
voor het vervolgonderwijs. 

Je eigen wereld en de wereld om je heen
Het verband leren begrijpen tussen de les en wat 
er gebeurt in de wereld, is uitgangspunt. Daarom 
geven we aardrijkskunde, geschiedenis, mens en 
maatschappij, techniek en natuur in overkoepelende 
thema’s. Rekenen, taal en begrijpend lezen krijgen veel 
aandacht. ICT wordt ingezet in alle groepen.

Woordenschatontwikkeling 
Onze leerlingen en hun ouders komen uit verschillende 

Schooltijden 
ma - vr 
08.30 - 14.15

20 
Gemiddelde 
groepsgrootte

6
Groepen

120
Indicatie aantal 
leerlingen

22 
Personeelsleden
 

Basiskwaliteit

Een school waar veel gebeurt

•  Kleine groepen in een prachtig vernieuwd schoolgebouw 
•  Computer-, muziekles, toneel, sport, en mogelijkheid van 

huiswerkklas tegen betaling 
•  Vijf gelijke schooldagen van 8.30 uur tot 14.15 uur, met 

gratis overblijf
• VVE-aanbod/extra ondersteuning/schakelklas groep 3/4 
•  Thuiswerkprogramma’s zoals LOGO 3000 en Veilig 

leren lezen 
•  Oudercontact en overleg volgens afspraak of op verzoek 

vanuit de school of de ouders
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Uitdagend onderwijs
Ieder kind heeft zijn eigen talent. Dat kan liggen op sportief, 
creatief, sociaal-emotioneel of cognitief gebied. In overleg 
met de kinderen en hun ouders gaan we samen op zoek 
naar wat nodig is om het beste uit het kind te halen. Wij 
bieden daarbij kwalitatief goed en inspirerend onderwijs 
aan. Er wordt gewerkt met groepsplannen voor de vakken 
rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. In 
de groepsplannen wordt duidelijk welke kinderen extra 
herhaling nodig hebben, wie het basisprogramma volgen en 
wie verrijkingsstof krijgen aangeboden.

Zelfstandigheid
We bevorderen het zelfstandig denken. We laten 
de kinderen zo veel mogelijk zelf naar oplossingen 
van vraagstukken zoeken. We stimuleren hen 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag, 
samen te werken en te spelen, en zorg te dragen 
voor materialen en lokalen. We hebben een sfeervol, 
monumentaal schoolgebouw en een eigen gymlokaal en 
theater. Kinderen voelen zich hier veilig en thuis.

Hannie Schaft

Evelien Eichelsheim

Linschotenstraat 57a
2012 VE Haarlem
023 531 21 19
info@hannieschaft
haarlem.nl
hannieschafthaarlem.nl

Op de Hannie Schaft zit je op rozen

PBS (Positive Behavior Support)
Hannie Schaft is een bekende verzetsstrijdster uit de 
Tweede Wereldoorlog. Het ‘meisje met het rode haar’ 
kwam haar hele leven lang in opstand tegen onrecht. 
Wij zijn er trots op dat onze school naar deze dappere 
vrouw is genoemd. Veiligheid, verantwoordelijkheid, 
respect en plezier zijn de waarden van ons onderwijs. 
Je veilig voelen op school en lekker in je vel zitten 
zijn voorwaarden om goed te kunnen leren. Onze 
leerkrachten hebben daarom de driejarige opleiding 
“Goed gedrag kun je leren” gevolgd. In 2013 kreeg 
onze school, als een van de eerste in Nederland, het 
certificaat Positive Behavior Support.

Schooltijden 
ma - vr 
08.30 - 14.00
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Basiskwaliteit

Hannie Schaft, de alles-in-één-school

•  Uniek totaalconcept: basisonderwijs én opvang  
onder één dak!

• Opvang van 7.30 tot 18.30 uur voor kinderen van 0 - 12 jaar
• Vijf gelijke schooldagen van 8.30 uur tot 14.00 uur
• Inspirerend en kwalitatief goed onderwijs
•  Deskundig en bevlogen team van leerkrachten en  

pedagogisch medewerkers
• Sfeervol, monumentaal schoolgebouw met frisse lokalen
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Hiervoor zijn verschillende instructiemomenten binnen 
de lestijd ingericht.

Leerpleinen en ateliers
Een leerplein/atelier is een multifunctionele 
leeromgeving waar kinderen zich ontwikkelen vanuit 
een veelzijdig aanbod. IKC De Argonauten maakt gebruik 
van het eigentijdse International Primary Curriculum  
(IPC). Met IPC worden de vakken aardrijkskunde, 
techniek, geschiedenis, muziek, ICT, beeldende vorming, 
internationalisering en natuur elke middag geïntegreerd 
aangeboden. Iedere vier tot zes weken wordt er een 
nieuw thema opgezet waar al deze vakken een plek 
krijgen. De uitwerking gebeurt in de klas en op  
de leerpleinen. IKC De 

Argonauten

Peggy Kraakman

Postadres: 
Santpoorterplein 28
2023 DN Haarlem
023 763 35 00
info@ikcdeargonauten.nl
ikcdeargonauten.nl

Bij ons is leren een avontuur

Integraal Kind Centrum
Basisonderwijs en kinderopvang Op Stoom samen 
onder één dak, vormen een inspirerende opvang en 
onderwijs voor kinderen van 0 - 12 jaar.
Onderwijspersoneel en pedagogisch medewerkers 
vormen één team dat garant staat voor een 
inspirerende en veilige omgeving.

Leerkracht is begeleider van het kind
Ieder kind is onderdeel van een eigen groep met 
een vaste leerkracht. De leerkracht onderzoekt 
samen met het kind wat er geleerd moet worden 
om het doel te behalen dat het kind (samen met 
de leerkracht) zelf heeft opgesteld. De leerkracht 
begeleidt het kind om het doel te behalen.  

Schooltijden 
ma - vr 
08.30 - 14.15

Start in nieuw gebouw 
vanaf 01-01-2019
Nicolaas van der 
Laanstraat 25
2013 BL Haarlem
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Basiskwaliteit

Wat maakt IKC De Argonauten compleet

•  Internationalisering. Engels vanaf groep 1 en internationaal 
georiënteerde lessen en activiteiten (IPC)

• Gezonde school 
•  No nonsens beleid. We besteden de tijd aan het onderwijs en 

gaan de diepte in. Daardoor maken we andere keuzes voor 
wat betreft schoolreis en het vieren van feesten

• Aandacht voor het verschil tussen jongens en meisjes
•  Portfolio. Kinderen en leerkracht houden de ontwikkeling bij 

in een digitaal portfolio
• Techniek en moderne media 
•  Als kinderen IKC De Argonauten verlaten zijn ze: onder-

zoekend, oplossingsgericht, sociaal betrokken, zelfstandig, 
reflecterend, coöperatief en durven ze risico’s te nemen

• Vijf gelijke schooldagen van 8.30 uur tot 14.15 uur
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van cultuuronderwijs. Dus biedt De Kring: museum- en 
theaterbezoek, voorstellingen zien en maken, creatieve 
vorming en veel aandacht voor sport en spel.

Presteren in een veilige omgeving
Van presteren groei je. Op De Kring is voor ieder kind 
de ruimte om het maximale uit zichzelf te halen met de 
mogelijkheid om te oefenen, grenzen te verleggen, fouten 
en successen te ervaren. Alles onder toezicht van kundige 
en betrokken leerkrachten die de kinderen met plezier 
begeleiden.

De Kring

Ton Gloudemans

Parklaan 108 
2011 KZ HAARLEM 
023 531 04 28
info@dekringhaarlem.nl
dekringhaarlem.nl

Klaar voor de toekomst met 
een open en brede blik 

Democratie en vrede leer je op school
De democratische samenleving is een schat die we 
moeten koesteren. In de les is er veel aandacht voor 
de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om 
als volwaardig burger in die democratie te kunnen 
functioneren en haar door te geven aan anderen. 
We maken hierbij gebruik van het programma De 
Vreedzame School. Centraal staan: denken en voelen, 
zelfstandig en samen. Vanuit ons erfgoed hebben we 
een open en brede blik op de toekomst.

Cultuur helpt je te ontdekken wie je bent
Je bepaalt je plek in het leven te midden van anderen 
door te weten, te ervaren en jezelf op verschillende 
manieren uit te drukken. Dat is voor ons het doel 

24 
Gemiddelde 
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Basiskwaliteit

Ons rijke aanbod

• Achtjarige leerlijn over geestelijke stromingen in de wereld 
• Achtjarige leerlijn beeldende technieken
•  Extra individuele aandacht voor leerlingen met speciale 

leerbehoeften
• Deelname aan vele schoolsporttoernooien
•  Extra individuele aandacht voor motorische ontwikkeling 

door vakleerkracht
• Een jaarlijks groot, gezamenlijk schoolproject
• Een nieuw groen schoolplein
• Door leerlingen zelf geschreven musical in groep 8
• Muzieklessen door een vakleerkracht
• Zeer actieve ouderraad
• Extra plusprogramma voor hele snelle leerlingen
• Vitaliteit 

Schooltijden 
ma, di, do, vr* 
8.30 - 15.15
wo
8.30 - 12.15

* vrijdag groep 1 t/m 4  
tot 12.00
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Hierdoor kunnen wij de juiste deskundigheid op de 
juiste plek inzetten, zodat we uw kind een krachtige 
leeromgeving kunnen bieden. Wij zijn steeds op zoek naar 
nieuwe methoden om het beste uit uw kind te halen.

Positief gedrag beloond
In de hele school gedragen de kinderen en de 
leerkrachten zich volgens de gedeelde waarden van het 
Positive Behavior Support-programma: veiligheid, respect, 
verantwoordelijkheid en plezier. We belonen de kinderen 
voor goed en prettig gedrag met gekleurde armbandjes. 
Deze kunnen ze inwisselen voor een groepsbeloning.

ML Kingschool 

Cathelijne Thomas

Van Zeggelenplein 31a
2032 KA Haarlem
023 535 22 79
info@plein-oost.nl
pleinoost.nl

Ieder kind op zijn plek 

Klimaatneutrale school
De ML Kingschool heeft een bijzonder schoolgebouw. 
Onze kinderen krijgen les in een klimaatneutrale 
school. Het dak staat vol met wel 500 zonnepanelen 
en het binnenklimaat wordt geregeld met opgeslagen 
warmte. Het gebouw heeft een gymzaal, een 
leskeuken met vier kookeilanden, een technieklokaal, 
speelzaal en bibliotheek. Zo creëren we een bijzondere 
en optimale leeromgeving.

Extra expertise
In ons gebouw zit ook een school voor speciaal 
basisonderwijs: de Hildebrand. Door de nauwe 
samenwerking met de Hildebrand delen wij veel 
expertise met elkaar, van logopedist tot psycholoog. 

22 
Gemiddelde 
groepsgrootte

10
Groepen

225
Indicatie aantal 
leerlingen

22 
Personeelsleden
 

Basiskwaliteit

Waar staan wij voor

• Veel aandacht voor een taalrijke leeromgeving
• Talentontwikkeling van kinderen
• Leesonderwijs gericht op leesmotivatie van de kinderen
• Schoolbreed samenwerkend leren 
• Spelenderwijs kleuteronderwijs 
• Het gebruik van iPads 
•  Ouder- en kindbetrokkenheid (actieve leerlingen- en  

ouderraad, informatieochtenden) 
• Culturele uitstapjes (o.a. museumbezoek) voor elke groep
• Activiteitenaanbod na schooltijd op school
•  Peuterspeelzaal ‘Woelwatertjes’, naschoolse opvang  

‘Op Stoom’ en sbo ‘De Hildebrand’ in één gebouw
•  Vijf gelijke schooldagen van 8.30 uur tot 14.00 uur, waarbij 

we in de pauzes gebruik maken van het voetbalveld op het 
DSK- terrein

• Vakleerkracht gymnastiek

Schooltijden 
ma - vr 
08.30 - 14.00

Plein Oost
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Dalton en lifeskills
De manier waarop je leert is van grote invloed op 
het resultaat. Door ons daltononderwijs ontwikkelen 
kinderen zich breed. Ze leren hun talenten kennen, 
ontdekken hun sterke kanten en hoe die in te zetten 
om doelen te bereiken. De ontwikkeling van lifeskills 
zoals samenwerken, effectief communiceren en kritisch 
denken, zijn ook het resultaat van ons daltononderwijs.

Samen met ouders
We zien ouders als expert in de thuissituatie.  
Onze leerkrachten zijn goed in onderwijs geven.  
Wij nodigen graag ouders uit om samen met ons  
de beste onderwijsroute voor hun kind te bepalen.

Molenwiek 
Dalton

Josée Warnaar

Betuwelaan 2
2036 GV Haarlem
023 533 62 13
dalton@molenwiek-
haarlem.nl
molenwiek-dalton.nl

Met plezier leren en je talenten  
ontwikkelen

Een fijne plek
Het gevarieerde, uitdagende aanbod maakt dat kinderen 
gemotiveerd en met plezier leren. Door de heldere  
structuur en duidelijke regels voelen kinderen zich op 
hun gemak en kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.

Onderwijs op maat 
We leggen de lat hoog. Dat doen we door leerlingen in 
hun ontwikkeling te volgen en voortdurend te kijken 
wat een kind nodig heeft om verder te groeien. Onze 
leerkrachten zijn geschoold in het geven van effectieve 
instructies. Tijdens zelfstandig werken zijn er twee 
leerkrachten in de klas die extra begeleiding geven. Zo 
krijgen alle kinderen, ook de snelle leerders, onderwijs 
op maat en voelen alle kinderen zich succesvol.
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Leren moet leuk en succesvol zijn

• We werken met een professioneel en hecht team
• De Molenwiek Dalton is een plek waar je gezien wordt
• Er zijn ateliers om je talenten verder te ontwikkelen
•  De muzieklessen worden gegeven door een muziekdocent
• Bij ons is iedereen anders en dat is leuk
• Onze gymdocent geeft motorische remedial teaching 
• In groep 8 schrijf je zelf de eindmusical
• We organiseren tutorleren: Oudere kinderen lezen en  
 rekenen met de kleintjes
• Er is Engelse les voor alle kinderen
• We bezoeken musea, toneelvoorstellingen en concerten

Schooltijden 
ma - vr 
08.10 - 14.00
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We zijn niet bang om iets uit te proberen; fouten maken 
mag. Zo werken we aan een stevige basis voor later. 

Transparant en coöperatief 
De Peppelaer is een Vreedzame School. We hebben oog 
voor elk kind en voor elkaar. Plezierig omgaan met elkaar 
is een basiswaarde. De deur staat open, we blijven altijd 
in gesprek. Ouders zijn welkom en zij dragen in de school 
graag een steentje bij. Samen zorgen we ervoor dat de 
leerlingen zich goed voelen op school en klaar zijn voor  
de toekomst.

De Peppelaer

Mariëtte ten Oever 

Leidseplein 33
2013 PW Haarlem
023 551 04 22
directie@
obsdepeppelaer.nl
obsdepeppelaer.nl

Dé buurtschool met ambitie

Enthousiast en gedreven
In het hart van de Leidsebuurt, aan het groene 
Leidseplein, staat De Peppelaer. Met ons enthousiaste, 
gedreven team staan wij voor eigentijds en gedegen 
onderwijs. Onze leerlingen vormen een hechte, diverse 
groep kinderen met wie het fijn werken is. Wij bieden 
hen een veilige en gezellige leeromgeving waar zij hun 
talenten kunnen ontwikkelen. Samen met de ouders 
halen we het beste in de kinderen naar boven.

Ambitieus en onderzoekend
Op onze school stellen we ambitieuze doelen 
en werken we met de nieuwste inzichten op 
onderwijsgebied. Met onze lessen en projecten 
voeden we de nieuwsgierigheid van de leerlingen. 
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Gemiddelde 
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Hier staan we voor

• Iedere dag een warm welkom bij de deur
• Jaarlijkse startgesprekken
• Onderzoekend en ontwerpend leren
• Thematische koffieochtenden in het badhuis
• Inspraak via leerlingenraad
• Alle dagen groenten en fruit 
• Twee keer per week gym
• Engels van groep 1 t/m 8
• Moderne leermiddelen
• Extra aanbod en aandacht op maat
• Breed cultuuraanbod
• Samenwerking met de organisaties in de buurt

Schooltijden 
ma - vr 
08.30 - 14.15
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Een veilige plek om je te ontwikkelen 
Door structuur en duidelijke regels voelen kinderen zich 
op hun gemak en kunnen ze zich ontwikkelen. We zetten 
consequent het goed werkende gedragsprotocol in. In alle 
groepen geven we Kanjertraining. De school is een veilige 
plek waar ouders een belangrijke rol spelen. Zij kunnen 
altijd bij ons terecht, ook met persoonlijke kwesties. 
Samen creëren we een veilige omgeving voor  
de kinderen.

Aandacht voor de omgeving binnen en buiten
Onze school biedt een rijke leeromgeving, door het 
enthousiasme van het team, de sfeervolle inrichting 
van het gebouw en actuele materialen. Duurzaamheid 
benadrukken we met het scheiden van afval en 
het onderhouden van schooltuintjes samen met 
omwonenden. Als Gezonde School besteden wij  
aandacht aan bewegen en gezonde voeding.De Piramide

Jaqueline Boogaard

Duitslandlaan 9
2034 BC Haarlem
023 533 80 64
info@piramide-haarlem.nl
piramide-haarlem.nl

Je kunt op onze school zijn wie je bent!

Onderwijs op maat 
We houden heel effectief rekening met de 
mogelijkheden van ieder kind. We houden hun 
resultaten goed in de gaten. Leerkrachten herkennen 
verschillen en geven begeleiding op maat. De 
basisvaardigheden taal, rekenen, lezen en kennis van 
de wereld zijn prioriteit. Er is natuurlijk ook ruimte 
voor sport en creativiteit!

Taal staat centraal
We hebben in alle groepen veel aandacht voor taal. 
Om hun woordenschat te vergroten, bieden we 
peuters en kleuters Logo 3000 aan. Voor leerlingen uit 
groep 3 t/m 8 worden taal en begrijpend lezen extra 
gestimuleerd.

20 
Gemiddelde 
groepsgrootte

9
Groepen
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Basiskwaliteit

Aanbod voor kinderen én ouders

•  Basisschool en peuterspeelzaal in één gebouw
•  Vijf gelijke schooldagen: van 8.30 uur tot 14.15 uur
•  Ondersteunend en verdiepend taalaanbod in extra 

schakelgroepen (groep 4 t/m 8)
•  Huiswerkbegeleiding vanaf groep 4
•  Sport- en spelactiviteiten na schooltijd zoals zwemmen  

in het Boerhaavebad, Gym4kids en Freerunning
•  Veel activiteiten voor ouders zoals: koffieochtenden en 

oudercursussen, een schoolbibliotheek en een speel- o-theek 
waar ouders boeken en spelletjes kunnen lenen  
die aansluiten bij het aanbod van de school

•  Een Gezonde School: Kanjerlessen in alle groepen, Projecten 
als “ De week van de lentekriebels “, “ANWB Streetwise” en 
Tandverzorging. Er is veel aandacht voor een gezonde leefstijl

Schooltijden 
ma - vr 
08.30 - 14.15
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beste scholen. Daarom zijn de drie pijlers van onze school: 
kennisoverdracht, creatieve/culturele ontwikkeling en 
sportieve vaardigheden, ofwel ontwikkeling van hoofd, hart 
en handen.

Hechte gemeenschap
De Spaarneschool is een hechte gemeenschap. De 
betrokkenheid van zowel leerlingen als ouders met de 
school is groot. De ouders participeren graag bij de jaarlijks 
terugkerende projecten. Ook nieuwe activiteiten worden 
breed gedragen. 

Schrander als Hansje Brinker
Het beeld van Hansje Brinker staat op de dijk ongeveer 
honderd meter bij de school vandaan. De school en Hansje 
hebben veel gemeen. Want Hansje is een schrander en 
dapper mannetje, een doorzetter. Die eigenschappen 
heeft de school ook hoog zitten. Wij vinden het belangrijk 
dat onze kinderen na acht jaar Spaarneschool hun nieuwe 
wereld dapper durven te betreden. Het is dan ook niet 
vreemd om in Amsterdam, Haarlem of elders ‘in de 
wereld’ leerlingen van de Spaarneschool tegen te komen. 
Onder het motto ‘Op locatie leer je het meest’ begeven de 
leerlingen zich regelmatig buiten de poort om in de natuur, 
musea, theater of concertzaal de wereld te verkennen.

De Spaarneschool

Jacqueline Standaert

Kerklaan 37c
2063 JK Spaarndam 
023 537 17 20
administratie@
spaarneschool.nl
spaarneschool.nl

Een kleine school die zich groot 
maakt voor uw kind

Dorp in de stad
Midden in de oude dorpskern van Spaarndam, een 
dorp in de stad Haarlem, staat de Spaarneschool. Vlak 
bij de sluizen, waar het Spaarne eindigt in het IJ, leidt 
de school al generaties lang kinderen op. Vanwege de 
kleinschaligheid én het open karakter trekt de school 
traditioneel ook veel leerlingen aan van buiten het dorp. 
Ze stromen vol vertrouwen en goedgezind door naar 
het vervolgonderwijs.

Hoofd, hart en handen
Gemotiveerde leerlingen komen tot de beste 
prestaties. Daar zet de Spaarneschool dan ook op 
in. Een breed en afwisselend onderwijsaanbod is 
kenmerkend voor ons. We willen ons meten met de 
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Schooltijden 
ma, di*, do, vr 
8.30 - 15.00
wo
8.30 - 12.15

* dinsdag groep 1 t/m 4  
tot 12.15

Een kleine, eigenzinnige school met een breed aanbod

•  Kleine groepen waar kinderen nog echt gezien worden 
• Een veilige plek waar kinderen zich goed kunnen ontwikkelen
• Een stevige basis voor de kernvakken
• iPads voor verrijking van de lessen 
•  Begeleiding voor kinderen die extra zorg nodig hebben
•  Engels in alle groepen, afgesloten met een internationaal 

erkend Engels Anglia-examen in groep 8
•  Met de hele school tegelijk op schoolkamp
•  Kunst- en cultuurprojecten met bijbehorende uitstapjes 
• Bizzproject in groep 8: Hoe start ik een eigen onderneming?
• Muziekles van een vakdocent in alle groepen
• Deelname aan buitenschoolse sportactiviteiten
• Een leerlingenraad
• Een plusaanbod in de Viagroep
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over hetzelfde onderwerp). Kinderen met bovenmatige 
intelligentie, kunnen in aanmerking komen voor de 
plusgroep (= de Spingroep). 

Kunst en Cultuur
Kunst en cultuur zijn belangrijk voor de ontwikkeling van 
kinderen. We werken samen met het Muzieklab. Vanaf 
groep 5 krijgen de kinderen gedurende tien weken les van 
vakdocenten. Van samen een strijkorkest vormen tot eigen 
remixen maken, van popsongs tot het spelen in een band. 
Eén keer per jaar wordt een groot, schoolbreed project 
georganiseerd waardoor de school vier weken op z’n kop 
staat. Tot slot bezoeken we met de leerlingen musea en 
verschillende voorstellingen, zoals toneel, muziek en film.

Samen creatief
Ook de eigen creatieve ontwikkeling vinden we belangrijk 
op Ter Cleeff. Hierbij is zowel de techniek als het sociaal 
emotionele element belangrijk. Kinderen leren zich te uiten 
in bijvoorbeeld een tekening, drama, koken, druktechniek 
of houtbewerken.

Ter Cleeff

Peggy Kraakman

Santpoorterplein 28
2023 DN Haarlem
023 526 14 92
info@tercleeff.nl
tercleeff.nl

Een veilige plek voor maximale 
ontwikkeling

Veiligheid
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen 
op school. Pas als je je veilig voelt, kom je tot leren. 
Veiligheid is de basis van ons onderwijs. Hier gebruiken 
we de KANJER-methode voor. De kinderen leren positief 
over zichzelf en de ander denken.

Uitdaging aan meerbegaafde kinderen
Er zitten veel kinderen op de Ter Cleeff die heel goed 
kunnen leren. 70% van onze leerlingen stromen uit 
naar een school voor HAVO/VWO. Daarom werken wij 
met drie niveaus tijdens de instructie en de verwerking. 
De kinderen met verkorte instructie mogen compacten 
(= niet alle opdrachten maken), verbreden (meer 
van hetzelfde onderwerp) en verdiepen (moeilijker 
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Schooltijden 
Groep 1 t/m 6
ma, di, do, vr* 
8.30 - 15.15
wo 8.30 - 12.15

Groep 7 en 8
ma, di, do, vr 
8.45 - 15.00
wo 8.45 - 12.30

* vrijdag groep 1 t/m 4  
tot 12.00

Ter Cleeff, gewoon een goede school

• Woensdagmiddag vrij (1 t/m 8) en vrijdagmiddag vrij (1 t/m 4)
•  Samen met peuterspeelzaal De Speeldoos en VSO, TSO en 

BSO Schuylenburght op weg naar een IKC (Integraal Kind 
Centrum) in één gebouw 

• Engels vanaf groep 1
•  Projecten rond Islam, Boeddhisme, Hindoeïsme,  

Jodendom en Christendom vanaf groep 6
•  Humanistisch Vormend Onderwijs (HVO) wordt aangeboden 

vanaf groep 3 
•  Veel aandacht voor leerlingen die net iets meer zorg  

nodig hebben
• Een leerlingenraad omdat we leerlingen serieus nemen
• Grote betrokkenheid van ouders 
• In een fantastisch mooi gebouw met een eigen gymzaal
•  750 leerlingen en daardoor 56 medewerkers waardoor er 

veel kwaliteit aanwezig is
•  We volgen de ontwikkeling van de kinderen op de voet  

met een observatiesysteem in de groepen 1-2 (KIJK) en een  
leerlingvolgsysteem vanaf groep 3 (Cito)
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planningen te maken. Bedenken wat je nodig hebt en 
reflecteren op het resultaat horen daarbij. En fouten 
maken mag. Onze lokalen zijn zo ingericht dat kinderen 
actief en op verschillende manieren kunnen leren. We 
hechten aan deze omgeving en geven kinderen de 
verantwoordelijkheid daar zorgvuldig mee om te gaan. 
Verder kijken we aandachtig naar ieder kind en stemmen 
we ons onderwijs zoveel mogelijk af op ieders behoefte.

Muziek is mooi en belangrijk
Muziek vinden we mooi en belangrijk. Het biedt weer 
een andere manier van leren. Naast algemene muzikale 
vorming, maken kinderen op onze school kennis met 
diverse muziekinstrumenten.

De Wijde Wereld

Sanne Groot

Haya van Somerenpad 1
2036 AK Haarlem
023 533 82 42
montessori@spaarnesant.nl
montessori-dww.nl

Een Montessorischool die barst 
van de energie 

Samen werken, samen leren
De Wijde Wereld is een Montessorischool. Want wij 
krijgen energie van de eigenwijze Maria Montessori. 
Zij liet ons zien hoe je naar een kind kunt kijken. Ze 
wist: kinderen van verschillende leeftijden leren van 
elkaar. Daarom zitten op onze school kinderen van 
drie leerjaren bij elkaar in de klas. Zo leren de jongere 
kinderen van oudere kinderen en andersom. Door 
deze opbouw is er een fijne sfeer tussen leerlingen op 
onze school. Daar zijn we trots op!

Leren om je eigen koers te bepalen
Kinderen weten vaak zelf wat goed voor ze is, leer ze 
daarop te vertrouwen, zei Maria Montessori. Daarom 
leren de kinderen op onze school eigen keuzes en 

25 
Gemiddelde 
groepsgrootte

7
Groepen

160
Indicatie aantal 
leerlingen

16 
Personeelsleden
 

Basiskwaliteit

De Wijde Wereld Montessori in een paar woorden

• Kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar
•  Traditionele Montessori-materialen en moderne  

leermiddelen in samenhang
• Werken met een eigen planner en portfolio
• Actieve ouders

Schooltijden 
ma, di, do, vr* 

8.30 - 15.00
wo
8.30 - 12.15

* vrijdag groep 1 t/m 4  
tot 12.20
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tussen ons team, de ouders en de kinderen is belangrijk 
voor een succesvolle schoolperiode. 

Leren en spelen gaan hand in hand
Ons gemotiveerde team haalt het beste uit de kinderen 
in ruime klassen, een ontdekplek en een veel gebruikte 
speelzaal voor sport, spel en toneel. Onze focus ligt 
op het sturen op verantwoordelijkheid, oog voor 
verscheidenheid, het bieden van veiligheid en het geven 
van vertrouwen. 

De plek waar je gezien wordt
We sluiten aan bij de talenten en mogelijkheden van de 
kinderen, in een inspirerende en tegelijk gestructureerde 
leeromgeving. Culturele vorming en oog voor verschillen 
krijgen bij ons extra aandacht.

De Wilgenhoek

Danny Bark

Wilgenstraat 81 
2023 NN Haarlem
023 525 23 69
info@obsdewilgenhoek.nl
obsdewilgenhoek.nl

Tot je recht komen op een fijne plek

Prestatie door plezier, plezier door prestatie!
Ieder kind wil het beste uit zichzelf halen en daar 
helpen wij ze bij. Onze leerlingen leren spelenderwijs 
omgaan met verantwoordelijkheid. Ze creëren, 
ontdekken en ervaren dat leren leuk en uitdagend 
is. Zo halen ze goede resultaten en gaan met plezier 
naar school!

Een vertrouwde openbare basisschool
Een plek waar je elkaar kent, dat is ons 
karakteristieke monumentale gebouw met twee 
speelpleinen in de bomenbuurt. De kleinschaligheid 
en aandacht voor kinderen worden hoog 
gewaardeerd! We zijn ook blij met de grote 
ouderbetrokkenheid. De hechte samenwerking 

27 
Gemiddelde 
groepsgrootte

8
Groepen

208
Indicatie aantal 
leerlingen

19 
Personeelsleden
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Schooltijden 
ma, di, do, 
8.30 - 15.15
wo, vr
8.30 - 12.20

Een school vol activiteiten

•  Schoolproject, de hele school in het teken van een  
spectaculair thema

•  Talententheater, kinderen laten hun talent zien
• Muziekles en culturele uitstapjes 
•  Sportactiviteiten waar kinderen de school  

vertegenwoordigen
• Het hele jaar Engelse les voor alle kinderen
• Veelzijdige naschoolse activiteiten op school
• Een stevige basis van de kernvakken 
• Samenwerkend leren en ontdekkend leren 
• iPads voor verrijking van de lessen 
• Goede begeleiding van kinderen die extra zorg nodig hebben
• Leerlingen praten mee in de leerlingenraad 
• Begaafde leerlingen worden extra uitgedaagd
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Oog voor ontwikkeling en verschillen
Wij volgen de ontwikkeling van ieder kind nauwkeurig. 
Hier passen wij het lesaanbod en de vervolgstappen op 
aan. De leerkracht inventariseert en analyseert informatie 
over ieder kind. Wat is er nodig om de volgende stap in 
de leerontwikkeling te maken? Deze informatie wordt 
verwerkt in een (groeps-)plan met als doel de leerprestaties 
te verbeteren en het kind te stimuleren het beste uit 
zichzelf te halen.

Prettige, open en veilige omgeving voor iedereen
Iedereen voelt zich welkom en gewaardeerd. Er is een 
prettige, veilige en open schoolomgeving voor zowel de 
leerlingen, ouders als het team. We doen het samen en 
leren van elkaar. Belangrijk daarbij is veiligheid, openheid 
en respect voor elkaar.

De Zonnewijzer

Erna Heijnis

Planetenlaan 9
2024 EN Haarlem
023 525 55 19
info@zonnewijzer
haarlem.nl
zonnewijzerhaarlem.nl

Haal het beste uit jezelf op 
een fijne, veilige plek

Een veilig leerklimaat door Kanjertraining
Wij hechten veel waarde aan een veilig leerklimaat 
voor alle kinderen, zodat ze het beste uit zichzelf 
 kunnen halen. Alle leerkrachten op onze school zijn 
gecertificeerd om Kanjertraining te geven. Dit is een 
wetenschappelijk onderbouwde, sociaal-emotionele 
vaardigheidstraining die ervan uitgaat dat kinderen 
individuen zijn: elk kind is uniek. Het doel van 
Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf 
en de ander leert denken. Deze training wordt niet 
alleen toegepast in de bewuste lessen, maar is een 
rode draad binnen de school waar wij op ieder 
gewenst moment naar teruggrijpen.

27 
Gemiddelde 
groepsgrootte

19
Groepen

513
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leerlingen

44
Personeelsleden
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Schooltijden 
ma, di, wo, do, vr 
8.30 - 14.15*

* Op Zonnewijzer 2 starten 
we 10 minuten eerder en 
stoppen we 10 minuten 
eerder.

Wat bieden wij nog meer?

•  Vijf gelijke schooldagen: van 8.30 uur tot 14.15 uur is uw kind 
op school. Er kan voor gekozen worden om thuis te lunchen

• Schoolbreed een stevige basis voor de kernvakken
•  Jaarlijks terugkerend groots cultuurproject: Planeet Compleet 
• Muzieklab. Kinderen krijgen les van professionals
• Door het gehele jaar verschillende sportactiviteiten
•  Elke dag starten we schoolbreed met stillezen aan de hand 

van de LIST-methode: lezen is leuk
• Culturele uitstapjes voor elke groep
• Kinderraad, leerlingen laten hun stem horen
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Sterke kanten van het kind
Groeien en leren doe je het best als je je prettig voelt. 
Daarom bieden we goed onderwijs in een veilige 
omgeving. We leren de kinderen hoe je met anderen 
omgaat. En met jezelf natuurlijk. We kijken naar de sterke 
kanten van het kind. Zo bereiden we ze voor op een 
stevige plek in de maatschappij.

Samenwerken met ouders
Het contact met ouders vinden we belangrijk. Drie keer 
per jaar hebben we een gesprek met u als ouder. Dit 
gesprek gaat vooral niet over het rapport, maar over wie 
uw zoon of dochter nu eigenlijk is en welke behoefte 
hij of zij heeft. Daarnaast is er één keer per maand een 
koffieochtend voor een informeel samenzijn.

Spel-o-theek
Spel stimuleert de interactie, de taalvaardigheid en het 
sociaal gedrag van kinderen. Daarnaast bevordert het 
spelen van bordspellen denkcreativiteit en het vermogen 
om problemen op te lossen. Daarom heeft ieder kind 
op De Zuiderpolder de mogelijkheid om gratis spellen te 
lenen uit de spel-o-theek.

De Zuiderpolder

Ursela van Gemert

Vrijheidsweg 84
2033 CE Haarlem
023 533 35 16
info@zuiderpolder.nl 
zuiderpolder.nl

Ontdekken wat je leuk vindt, leren waar 
je goed in bent, weten wat je wilt 

Op De Zuiderpolder denken we graag een beetje 
anders. Natuurlijk is lezen, schrijven en rekenen 
belangrijk. Maar er is meer! Ontdekken wat je leuk 
vindt, leren waar je goed in bent, weten wat je wilt 
daar gaat het om!

Werken in leerpleinen
Creatie, techniek, ondernemen en natuur & maatschap-
pij zijn de vier thema’s waaraan de kinderen schoobreed 
meerdere perioden per jaar werken. Leerpleinen noemen 
we dat. Met leerkrachten en vakspecialisten programme-
ren de kinderen robots, starten ze hun eigen onderne-
ming, bespelen ze muziekinstrumenten of onderzoeken 
ze bodemsoorten. Zo ontdekken ze waar ze goed in zijn 
en misschien zelfs wel wat ze later willen worden! 

20
Gemiddelde 
groepsgrootte
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25
Personeelsleden
 

Basiskwaliteit

Kenmerkend voor onze school

• Werken in leerpleinen
• Breed inspirerend lesaanbod met een Plusklas
•  Gebruik van PBS (Positive Behavior Support) volgens de 

 waarden: veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en plezier
•  Schooltuintjes, schoolbrede projecten, het Wereldkinder theater, 

muziekles, culturele uitstapjes en een jaarlijks zomerfeest
•  Ouder- en kindbetrokkenheid (actieve leerlingen- en  

ouderraad, informatieochtenden)
• Vakleerkracht gymnastiek

Schooltijden 
ma, di, do, vr* 
8.30 - 15.15
wo
8.30 - 12.15

* vrijdag groep 1 t/m 4  
tot 12.00
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Op die manier betrekken we de kinderen bij hun eigen 
leerproces.

Uitgedaagde kinderen
Kinderen die in één of meerdere vakken excelleren, 
dagen we uit met verrijkingsstof uit de methode 
Levelwerk. We bieden ze extra zorg in een aparte groep 
(Plusklas), waar ze taken krijgen die afgestemd zijn op 
hun niveau en persoonlijkheid. De kinderen kunnen deze 
taken verder uitwerken in de reguliere groep.

Cultureel gevormde kinderen
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen vroeg en 
regelmatig in aanraking komen met cultuur. Wij zorgen 
voor een rijk en gevarieerd aanbod. Jaarlijks organiseren 
wij een cultuurweek, waarin wij de leerlingen 
onderdompelen in cultureel erfgoed en ‘cultuur dichtbij’. 
Daarnaast organiseren we jaarlijks een museumweek. 
De groepen 6, 7 en 8 gaan dan naar een museum 
in Amsterdam. Na drie jaar hebben de kinderen het 
Van Goghmuseum, het Stedelijk Museum en het 
Rijksmuseum bezocht.

Vrolijke kinderen
Ieder jaar gaat de hele school kamperen! De school heeft 
daarvoor een complete kampeeruitrusting voor meer 
dan 100 kinderen. Deze kampweek is altijd weer een 
fantastisch evenement, waar alle kinderen wekenlang 
naar uit kijken. Onze eindgroep, groep 8, gaat naar een 
andere locatie voor hun schoolkamp. 

De Zuidwester

Anita Snoek

Ohmstraat 2
2014 EB Haarlem
023 544 24 24
info@zuidwester.com 
zuidwester.com

Kind zijn met volle kracht

Sterke kinderen
Op De Zuidwester zorgen we dat ieder kind optimaal 
tot zijn recht komt. Daarvoor hanteren wij de methode 
KiVa. Dat is een schoolbreed programma, gericht 
op positieve groepsvorming en het versterken van 
de sociale veiligheid. KiVa stimuleert de sociale 
vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van kinderen. Daar worden ze sterk van.

Betrokken kinderen
We volgen kinderen door ze te observeren en te 
toetsen. We werken planmatig door middel van 
groepsplannen, die twee keer per jaar worden 
opgesteld na zorgvuldige analyse van de toetsen. Maar 
een kind is veel meer dan een toets. We kijken en 
luisteren vooral naar het kind zelf en gaan in gesprek. 

26
Gemiddelde 
groepsgrootte

16
Groepen

400
Indicatie aantal 
leerlingen

36
Personeelsleden
 

Basiskwaliteit

Waar staan we voor?

•  Een divers cultuuraanbod, een cultuur- en museumweek
•  Breed lesaanbod met een Plusklas 
• Een doorlopende leerlijn voor muzikale vaardigheden
• KiVa-programma voor sociale veiligheid
• Actieve, betrokken ouders in de school
• Het gebruik van tablets 
• Inpandige BSO door “Op Stoom”
• Vijf gelijke schooldagen van 08.30 uur tot 14.15 uur
• Betrokken leerlingen met onder meer een leerlingenraad

Schooltijden 
ma - vr
8.30 - 14.15
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Openbaar speciaal basisonderwijs
De drie kleinschalige Spaarnesant-
scholen voor speciaal basisonderwijs, 
Prof. Dumontschool, Focus en 
Hildebrand bieden kinderen in 
de leeftijd van 4 - 13 jaar een 
passende onderwijsplek. De term 
speciaal verwijst naar de extra 
begeleidingsmogelijkheden die 
deze scholen kunnen bieden 
aan leerlingen die in het regulier 
basisonderwijs onvoldoende tot 
ontwikkeling komen.

Passend onderwijs, waar je 
gezien wordt
Onze scholen voor speciaal 
basisonderwijs kijken vooral naar 
de mogelijkheden van de leerling en 
werken nauw samen met de ouders 
ten behoeve van de ontwikkeling 
van hun kind. We kijken goed naar 
wat de leerling nodig heeft om zich 
te ontplooien en zorgen ervoor dat 
iedere leerling zich welkom voelt en 
met plezier naar school gaat. Ons 
doel? De kinderen laten doorstromen 
naar het regulier basisonderwijs, 
regulier voortgezet onderwijs of 
(voortgezet) speciaal onderwijs.

Kom langs, je bent welkom!
Via de schoolpagina’s en website van 
Spaarnesant krijg je al een aardig 
beeld van de mogelijkheden van ons 
passend onderwijsaanbod. Maar de 
beste indruk krijg je natuurlijk door 
persoonlijk langs te gaan bij een van 
onze scholen. 



zijn bij rust, structuur en speciale begeleiding, zijn er twee 
speciale groepen. En er is zelfs een hulphond voor deze 
leerlingen. 

Focus op rust en structuur
In alle klassen is structuur heel belangrijk. Onze 
leerkrachten zorgen voor rust en dialoog, steun en 
uitdaging. Alleen op die manier is leren leuk. We werken 
nauw samen met de ouders van onze leerlingen en met 
deskundigen. Ons doel is dat kinderen zich optimaal 
ontwikkelen, zodat zij kunnen doorstromen naar 
vervolgonderwijs dat past bij hun mogelijkheden.

Gedrag als vak
We werken vanuit drie kernwaarden: respect, 
verantwoordelijkheid en veiligheid. Gedrag is bij ons 
een vak. Gewenst gedrag moet je leren, net als rekenen 
en taal. Om kinderen te helpen op een prettige manier 
met elkaar om te gaan heeft Focus o.a. ‘PAD’ ontwikkeld: 
Programma Alternatieve Denkstrategieën. In de PAD-
lessen leren de kinderen om problemen op te lossen 
die zich voordoen in het sociale verkeer van alledag. We 
besteden in de klas ook aandacht aan de uitgangspunten 
van PBS (Positive Behavior Support).

Focus

Jaap van Langen

Houtmanpad 33
2014 AZ Haarlem
023 551 26 14
info@focus-sbo.nl
focus-sbo.nl

IKC Zuid-Kennemerland
ikczuidkennemerland.nl
focus@ikczuidkennemerland.nl

Locatie van IKC Zuid-Kennemerland

Focus op samenwerking
Focus maakt deel uit van een Integraal Kind Centrum 
(IKC). Dat wil zeggen: een school voor alle kinderen 
die extra ondersteuning nodig hebben in onderwijs 
en zorg. Binnen het IKC werken we nauw samen met 
de Antoniusschool voor speciaal onderwijs en Kenter 
Jeugdhulp.

Focus op positief gedrag
Focus verwelkomt leerlingen die niet goed op hun 
plek zijn binnen het reguliere onderwijs en daardoor 
stagneren in hun leerontwikkeling. Als een kind zich niet 
op z’n plek voelt in de klas kan dit zich uiten in gedrag. 
In onze sbo-groepen ligt de nadruk op problemen 
voorkomen door juist positief gedrag aandacht te 
geven. Voor kinderen die vanuit autisme extra gebaat 

Kenmerkend voor Focus is:

•  Een veilige en stimulerende omgeving met structuur en een  
positief klimaat als basis

•  Begeleiden van de leerlingen voor een passende doorstroom 
naar het voortgezet onderwijs

•  Actief versterken van het zelfvertrouwen, het gevoel  
van eigenwaarde, de zelfredzaamheid en de weerbaarheid 
van kinderen

•  Samenwerking met de Antoniusschool voor speciaal  
onderwijs en Kenter Jeugdhulp binnen IKC  
Zuid-Kennemerland in ons gebouw

•  Naast sbo-groepen zijn er speciale groepen voor kinderen 
met (kenmerken van) autisme en angsten, die vastlopen  
binnen het onderwijs en daardoor niet goed tot leren komen

•  Werken met PBS- en de PAD-methode voor sociaal- 
emotionele ontwikkeling 

Schooltijden 
ma - vr 
8.30 - 14.00

14 
Gemiddelde 
groepsgrootte

6
groepen

Basiskwaliteit

72
Indicatie aantal 
leerlingen

24 
Personeelsleden
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de groepsleerkracht, logopedist, remedial teacher en 
motorische remedial teacher in om ervoor te zorgen dat 
elk kind onderwijs geniet in een krachtige leeromgeving. 
Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe methoden om het 
beste uit het kind te kunnen halen.

Samenwerking met regulier onderwijs
In ons gebouw zit ook de ML Kingschool. Hierdoor 
kunnen wij makkelijk de verbinding leggen met het 
reguliere onderwijs. Samen waar het kan, alleen waar 
het moet.

Positief gedrag beloond
In de hele school gedragen de kinderen en de 
leerkrachten zich volgens de gedeelde waarden van 
het Positive Behavior Support-programma: veiligheid, 
respect, verantwoordelijkheid en plezier. We belonen 
de kinderen voor goed en prettig gedrag met gekleurde 
armbandjes. Deze kunnen ze inwisselen voor een 
groepsbeloning.

Plein Oost

Hildebrand

Cathelijne Thomas

Van Zeggelenplein 31b
2032 KA Haarlem
023 533 69 92
info@plein-oost.nl
pleinoost.nl

Ieder kind op zijn plek

Klimaatneutrale school
De Hildebrand heeft een bijzonder schoolgebouw. 
Onze kinderen krijgen les in een klimaatneutrale 
school. Het dak staat vol met wel 500 zonnepanelen 
en het binnenklimaat wordt geregeld met opgeslagen 
warmte. Het gebouw heeft een gymzaal, een 
leskeuken met vier kookeilanden, een technieklokaal, 
speelzaal en bibliotheek. Zo creëren we een bijzondere 
en optimale leeromgeving.

Veel extra ondersteuning
De Hildebrand is een school voor speciaal 
basisonderwijs. Onze leerlingen krijgen veel extra 
ondersteuning. Zij krijgen die door onderwijs op 
maat binnen de groep en in ‘groepsdoorbroken’ 
instructiegroepen. Verder zetten we de expertise van 

Waar staan wij voor:

• Veel aandacht voor een taalrijke leeromgeving
• Talentontwikkeling van kinderen
• Leesonderwijs gericht op leesmotivatie van de kinderen
• Samenwerkend leren schoolbreed
• Spelenderwijs kleuteronderwijs 
• Het gebruik van iPads 
•  Ouder- en kindbetrokkenheid (actieve leerlingen- en  

ouderraad, informatieochtenden) 
• Culturele uitstapjes (o.a. museumbezoek) voor elke groep
• Activiteitenaanbod na schooltijd op school
•  Peuterspeelzaal ‘Woelwatertjes’, naschoolse opvang 

‘Op Stoom’ en OBS ‘ML King’ in één gebouw
•  Vijf gelijke schooldagen van 8.30 uur tot 14.00 uur, waarbij 

we in de pauzes gebruik maken van het voetbalveld op het 
DSK- terrein

• Vakleerkracht gymnastiek

Schooltijden 
ma - vr 
8.30 - 14.00
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bereiken dat jaar. Zo mogelijk betrekken we de leerling 
hier ook bij. Dit leggen we vast op een formulier met de 
mooie naam ontwikkelingsperspectiefplan, ofwel OPP. 
We spreken dan ook af hoe we daarbij samen kunnen 
werken, op school en thuis. Enkele keren per jaar 
bespreken we met u de voortgang. Zo werken we met 
elkaar aan de optimale ontwikkeling van het kind.

Samen voor onze talenten
De Prof. Dumontschool is een ‘School in de Wijk’. Dat 
wil zeggen dat we niet alleen activiteiten aanbieden 
aan kinderen en ouders van onze school, maar ook 
aan die van andere scholen in de wijk. We organiseren 
een veelzijdig aanbod samen met Het Muzieklab, 
Wijkcentrum De Ringvaart, DOCK, Sportsupport en het 
Wereldkindertheater. Zo helpen we talenten op het 
gebied van muziek, theater, handvaardigheid en sport 
verder te ontwikkelen.

Prof. 
Dumontschool

Jaap van Langen

Niels Finsenstraat 35
2035 CZ Haarlem
023 533 20 17
info@dumonthaarlem.nl
dumonthaarlem.nl

Kleinschalig passend onderwijs 
waar je gezien wordt

Samen voor een passend aanbod
De Prof. Dumontschool is een kleine, veilige, 
veelzijdige school voor speciaal basisonderwijs. Wij 
bieden kinderen in de leeftijd van 4 - 13 jaar een 
passende onderwijsplek. We kijken goed naar wat uw 
kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. Zo kan uw 
kind extra hulp krijgen van onze schoolpsycholoog, de 
leerkracht speciale leesbegeleiding, van de motorisch 
remedial teacher, de onderwijsassistent, logopedist en 
fysiotherapeut. Ouders kunnen ondersteuning krijgen 
van onze maatschappelijk werker.

Samen voor optimale ontwikkeling 
In de eerste maanden van het schooljaar spreken 
leerkracht en ouders met elkaar af wat ze willen 

Karakteristiek voor de Prof. Dumontschool

•  Een overzichtelijke, kleine school met ongeveer 100  
leerlingen en kleine groepen waar elk kind gezien wordt

•  Een goede werksfeer en een gestructureerde aanpak
•  Deskundige medewerkers die oog hebben voor wat  

elke leerling nodig heeft
•  Veel mogelijkheden om succeservaringen op te doen voor 

meer plezier in het leren
• Intensief overleg tussen school en ouders
•  Een veelzijdig aanbod met activiteiten als sport, toneel,  

handvaardigheid en muziek

Schooltijden 
ma - vr 
8.30 - 14.15

15 
Gemiddelde 
groepsgrootte

6
Groepen

Basiskwaliteit

85
Indicatie aantal 
leerlingen

19 
Personeelsleden
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open
baar
speciaal
onder
wijs De Parel 74

Van Voorthuijsenschool  76

Openbaar (voortgezet) speciaal 
onderwijs, naar school gaan 
zoals iedereen
Alle leerlingen hebben 
mogelijkheden. Voor kinderen 
die zeer moeilijk leren door 
een verstandelijke beperking, 
lichamelijke beperkingen hebben 
of langdurig ziek zijn bieden we 
onderwijs, revalidatie en zorg aan op 
onze scholen voor speciaal onderwijs. 
Op de Van Voorthuijsenschool doen 
we dit voor leerlingen met een 
verstandelijke beperking vanuit 
Haarlem en Hoofddorp. Op De 
Parel wordt onderwijs aangeboden 
aan leerlingen met lichamelijke 
beperkingen en langdurig zieke 
leerlingen.

Meer informatie? 
Kom langs, je bent welkom!
Via de schoolpagina’s en website van 
Spaarnesant is al veel informatie 
te vinden over onze scholen voor 
(voortgezet) speciaal onderwijs. 
Maar de beste indruk krijg je 
natuurlijk door persoonlijk langs te 
gaan bij een van onze scholen. Je 
kunt ons via de schooladministraties 
benaderen voor een afspraak.  
Je bent van harte welkom!



•  Een sociaal-emotionele problematiek gekoppeld aan een 
lichamelijke handicap of ziekte;

• Een lichamelijke handicap, of zijn langdurig ziek;
• Een verstandelijke handicap. 

Passend onderwijs in drie stromen
Om elk kind op zijn of haar eigen niveau aan te spreken, 
bieden we onderwijs in drie stromen: 

De A stroom: Leerlingen van de A stroom krijgen in prin-
cipe regulier onderwijs. Het is weliswaar aangepast op de 
ziekte of handicap, maar uit eindelijk stromen ze uit naar 
Praktijkonderwijs, VMBO-Beroeps, VMBO-T, HAVO of VWO.

De B stroom: Leerlingen die door hun beperking in de A 
stroom niet tot hun recht kunnen komen, krijgen passend 
onderwijs in de B stroom. Het uitstroomperspectief voor 
deze leerlingen is praktijkonderwijs, de VSO-afdeling van 
onze school of een ZMLK school.

De C stroom: De C stroom is speciaal voor kinderen met 
een lichamelijke en verstandelijke beperking. Zij stromen 
uit naar de VSO-afdeling van onze school of een ZMLK 
school. Na de VSO-afdeling gaan deze leerlingen meestal 
naar de dagbesteding.

Revalidatie op school
De Parel werkt sinds 2011 samen met revalidatiecentrum 
Reade. Hierdoor kunnen revalidatiebehandelingen in 
het dagprogramma van de leerling opgenomen worden, 
zodat onderwijs en zorg elkaar versterken. Op school is er 
een behandelteam onder leiding van een revalidatiearts 
en een paramedisch coördinator. Op de school werken 
fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten nauw 
samen met het onderwijs. Zo is er voor elk kind een 
geïntegreerde aanpak. 

Zorg in de klas
Onze leerlingen hebben vaak ook intensieve verzorging 
nodig. Daarom is er in iedere klas een assistent. Ook is er 
te allen tijde een verpleegkundige op school.

Reinier Bos

Frederik Hendriklaan 73
2012 SG Haarlem 
023 528 37 22
info@deparelhaarlem.nl
deparelhaarlem.nl

De Parel is een school voor speciaal onderwijs. 
Kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke be-
perking en kinderen die langdurig of chronisch ziek zijn 
kunnen hier terecht voor onderwijs, revalidatie en zorg.

Kinderen met een zorgvraag zijn 
welkom op De Parel
Onze leerlingen zijn aangewezen op een school met een 
overwegend orthopedagogische en orthodidactische 
benadering in combinatie met revalidatie en zorg. De 
leerlingen die wij onderwijzen hebben één of meer van 
de volgende eigenschappen:
•  Een ontwikkelingsstoornis, bijvoorbeeld in het  

autistisch spectrum;

De Parel
Voor elk kind een geïntegreerde aanpak

11 
Gemiddelde 
groepsgrootte

11
Groepen

Basiskwaliteit

115
Indicatie aantal 
leerlingen

84 
Personeelsleden
 

Schooltijden 
ma, di, do, vr 
8.45 - 15.15
wo
8.45 - 12.30
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in het autistisch spectrum of het syndroom van Down. We 
richten ons onderwijs zo in, dat deze leerlingen met pas-
sende ondersteuning optimaal kunnen functioneren in de 
maatschappij. Dat wil zeggen: zo zelfstandig als mogelijk. 
Het versterken van zelfstandigheid en communicatie heeft 
daarom bij alle leeractiviteiten een hoge prioriteit. 

Naast onderwijs en zorg aan onze eigen leerlingen biedt 
de Van Voorthuijsenschool kennis en begeleiding aan 
scholen in het reguliere en speciaal basisonderwijs en 
zorginstellingen in de regio. 

Uitdagend en opbrengstgericht
Onze leerlingen stimuleren wij door veel aandacht te 
besteden aan structuur op het gebied van activiteit, 
ruimte, tijd en communicatie. Op die manier bieden we 
onderwijs dat niet alleen passend is, maar ook uitdagend 
en opbrengstgericht. 

Reinier Bos

Locatie Haarlem SO/VSO
Professor Eijkmanlaan 1
2035 XA Haarlem
023 533 59 39

Locatie Hoofddorp SO
Anne Franklaan 22
2135 AH Hoofddorp
023 562 27 77
info@voorthuijs.net
voorthuijs.nl 

Meer mogelijkheden door speciale benadering
Op de Van Voorthuijsenschool bieden wij speciaal 
en voortgezet speciaal onderwijs. We versterken de 
ontwikkeling en het leren van onze leerlingen door uit 
te gaan van hun mogelijkheden. Wij houden rekening 
met allerlei factoren die het leren belemmeren. We 
bieden onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen in 
de leeftijd van vier tot en met achttien jaar. Door onze 
speciale benadering kan elk kind zijn of haar talenten zo 
goed mogelijk ontwikkelen.

Zo zelfstandig mogelijk
Op de Van Voorthuijsenschool werken specialisten die 
ruime ervaring hebben met leerlingen die naast zeer 
moeilijk lerend bijvoorbeeld ook een stoornis hebben 

We werken planmatig aan de volgende punten

•  De kwaliteit van ons onderwijsaanbod
•  Ontwikkelingsperspectieven en uitstroommogelijkheden
•  Onze pedagogisch didactische aanpak 
• Heldere regels en afspraken over gedrag
•  Samenwerking met ouders bij het onderwijs aan hun kind
• De deskundigheid van ons personeel
•  Onze omgang met de verschillen 
• Praktische en gevarieerde instructie en begeleiding
•  Afstemming en samenhang tussen school-, groeps- en  

leerlingenniveau

Van 
Voorthuijsenschool
Speciaal onderwijs voor zeer 
moeilijk lerende kinderen

Schooltijden 
Haarlem
ma - vr 8.45 - 14.30
Hoofddorp
ma - vr 8.45 - 14.15

13 
Gemiddelde 
groepsgrootte

15
Groepen

Basiskwaliteit

171
Indicatie aantal 
leerlingen

68 
Personeelsleden
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