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Voorwoord 
 
makED bestaat alweer een jaar, waarmee de start van ons tweede schooljaar, 
2019-2020, een feit is geworden. Moge het net zo’n inspirerend, bewogen en 
verbonden jaar worden als het eerste! Want wat is er veel gebeurd in één jaar. 
Twee zeer succesvolle onderwijsinspectiebezoeken, gestage groei van het 
aantal kinderen, uitbreiding van het aantal Meemakers, schooluitjes, open 
dagen in info-avond, en natuurlijk waanzinnig veel spel, spelen, samenzijn en plezier! 

Er waren uiteraard ook moeilijke en spannende momenten. Zouden we wel gaan 
groeien? Weten ouders en kinderen ons te vinden? Gaan we het financieel redden? Is de 
inspectie wel overtuigd? Lukt het om de sfeer neer te zetten die we voor ogen hebben? Hoe 
houden we de werkdruk gezond? Hebben de kinderen het wel naar hun zin, en zo nee, wat 
kunnen we daaraan doen?  

Veel van deze vragen zullen ook voor de komende jaren relevant blijven. We worden 
steeds steviger, er is veel vertrouwen en een mooie ervaringsbasis opgebouwd. Dat voelt 
goed. Tegelijk zijn er ook altijd uitdagingen, en we hopen dat we daar op een goede, 
integere manier mee om zullen gaan. 
 
In deze schoolgids presenteren we de belangrijkste informatie voor ouders en kinderen van 
onze school en voor andere geïnteresseerden. Nog niet alles staat vast en is besloten. Dit is 
deels omdat we nog in opbouw zijn, en deels omdat dit nu juist onderdeel is van onze visie: 
we laten graag ontstaan wat er wil ontstaan, en geven processen de tijd en de ruimte. En dat 
is precies wat we ook de kinderen op school gunnen: tijd en ruimte, ontspanning en een 
doorgaand leerproces dat zichzelf steeds verdiept. 
 
Naast deze schoolgids beschikt makED over een beknopt vierjaren-schoolplan 
(2018-2022) en uitgebreid vierjaren-kwaliteitsplan (2018-2022), waarin al onze 
uitgangspunten, beleidskeuzes en onderwijsdoelen in detail worden beschreven. Deze 
documenten zijn te vinden op onze website en uiteraard op te vragen bij de teamleden van 
makED. We raden ze je van harte aan. 
 
Deze schoolgids wordt een keer per jaar vastgesteld en in die vorm per PDF op de website 
geplaatst. Ouders van onze school krijgen daarnaast toegang tot de makED 
Oudernieuwsbrief, waarin de laatste nieuwtjes en wijzigingen worden geschreven. Op die 
manier blijft iedereen op de hoogte. 
 
We heten iedereen welkom en wensen elkaar een mooi jaar! 
 
Namens het bestuur van stichting Make Education, 
 
Anne van Dijk anne@maked.org 
Sanne Piekema sanne@maked.org 
Marina Arnoldi marina@maked.org 
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Praktisch: contact opnemen met school 
 
Basisschool makED is een platte, niet-hiërarchische organisatie met weinig overhead en een 
klein team; we hebben geen aparte administratie, geen receptie, geen afdelingen of 
kantooruren. We doen ons best om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn, maar soms kan het 
even duren voordat je een berichtje terug krijgt. 
 
 
Je kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen: 
1) bel naar de schooltelefoon: 06-20375751, tijdens openingsuren (8.00 - 16.00 uur) 
2) stuur een berichtje via de school-Whatsapp: 06-20375751 
3) stuur ons een e-mail: info@maked.org 
 
 

Je kind ziekmelden: 
Bel of app naar de schooltelefoon (niet via de ouderapp, niet via een persoonlijk bericht 
aan begeleiders, niet via e-mail).  
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1. Doelen en inhoud van het onderwijs 
 

1.1. Visie en missie 
Het is onze missie om een bloeiende en bruisende leeromgeving te creëren waarin kinderen 
zich kunnen ontwikkelen als de autonome, zelfsturende & compassievolle mensen die ze 
zijn. 
 
Waarom bestaat makED? 
Wij bestaan omdat wij ervan overtuigd zijn dat de unieke ontwikkeling van ieder kind 
ondersteund moet worden door het faciliteren van hun intrinsieke, eigen motivatie. In de rijke 
leeromgeving vol inspirerende activiteiten, materialen en mensen die onze school is, gaat dit 
als het ware vanzelf. 
 
Daarnaast zien wij het ontwikkelen van een goede relatie met jezelf en met de mensen om 
je heen, als een van de belangrijkste vaardigheden en doelen in een kinder- en 
mensenleven. Wij creëren daarom een omgeving waarin deze vaardigheid optimaal kan 
worden ontwikkeld. Zo leren kinderen alles wat zij nodig hebben om een vervullend leven 
voor zichzelf te creëren. 
 
makED: onze wens voor de toekomst 
Wij groeien in de komende jaren naar een gezonde, bruisende school met maximaal 50 
leerlingen. We zijn samen een hechte, diverse groep met kinderen tussen 4 en 14 jaar, met 
professionele begeleiders die uitblinken in het faciliteren van intrinsieke motivatie en het 
vormgeven van onze vernieuwende school. 
 
Kinderen komen graag naar school, ontwikkelen zich optimaal, en groeien op tot sterke, 
autonome, creatieve, empathische mensen. We verbeteren onszelf voortdurend, volgen en 
initiëren maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van 
onderwijs, en veranderen dat wat nodig is. 
 
Daarnaast hebben wij een inspirerende voorbeeldfunctie voor verschillende 
maatschappelijke partijen: basisscholen, lerarenopleidingen, beleidsmakers, overheden, 
ouders, zorginstanties en anderen. Deze vorm van onderwijs verspreidt zich steeds verder 
door het onderwijslandschap, waardoor steeds meer kinderen kunnen leren wat zij nodig 
hebben, zonder beknellende, oude structuren en dwang. 
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1.2 Grondbeginselen, kernkwaliteiten en kernwaarden 

Grondbeginselen 
We werken bij makED vanuit de volgende grondbeginselen: 
 

● De school is één groep met verschillende leeftijden: kinderen van 4-14 jaar en 
begeleiders van alle leeftijden 
We streven hiermee naar een zo natuurlijk mogelijke sociale setting die recht doet 
aan de natuurlijke ontwikkelbehoefte van mensen. 

● Activiteiten ontstaan vanuit initiatief van kinderen en de begeleiders  
We faciliteren op deze manier natuurlijk leren en gaan uit van gelijkwaardigheid in 
relaties. 

● De inrichting van de school verandert mee met de behoeften van de kinderen 
en begeleiders 
We zijn flexibel, hebben een lerende houding, eren behoeften en luisteren goed naar 
groepsdynamische processen. 

● De school wordt samen met de kinderen vormgegeven; we zijn sociocratisch 
georganiseerd 
Kinderen en volwassenen hebben invloed en doen mee in besluitvormende 
processen vanuit gelijkwaardigheid. 

● Er zijn geen klaslokalen, maar functionele ruimtes die uitnodigen tot samenzijn 
en activiteiten 
Hiermee worden spelen en natuurlijk leren ondersteund, evenals het ontwikkelen van 
vriendschappen en relaties. 

● Er zijn veel inspirerende, gekwalificeerde begeleiders die zorgen voor een 
uitnodigende, voorbereide omgeving en die zichzelf inbrengen 
We werken vanuit de Pedagogiek van je Hart (zie ook I.4.3). 

 
Deze grondbeginselen zijn geïnspireerd door de vijf vernieuwingen van Iederwijs. 

Kernkwaliteiten 
Waarin blinken wij uit? 
 
Pedagogische tact: precies aansluiten bij wat kinderen nodig hebben en ze verder helpen  

in hun ontwikkeling, daarbij steeds zorgvuldig afstemmend 
Reflectievaardigheden op onszelf en op de 

kinderen. Wat gaat goed, wat kan beter? We streven een hoog niveau van 
persoonlijke ontwikkeling en kwaliteitsverbetering na. 

Rijke leeromgevingen creëren: waarin spel wordt gefaciliteerd  
Gezamenlijke besluitvorming: we besluiten sociocratisch (‘alle stemmen gelden’) met de 

kinderen over het reilen en zeilen van de school 
Conflictbemiddeling: conflict is altijd weer een ingang tot contact. Wij hebben veel ervaring 

in het bemiddelen van conflicten en het weer tot stand brengen van contact. 
Zorgvuldigheid in de omgang met elkaar 
Warme en veilige omgeving bieden: iedereen functioneert en leert het beste als je het 

gevoel hebt dat je je thuis voelt, veilig bent en jezelf kunt zijn 
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Kernwaarden  
Waar staan wij voor? 
 
Gelijkwaardigheid: begeleiders en kinderen zijn gelijkwaardig en worden even serieus  

genomen in hun behoeften 
Heelheid: je bent welkom met ‘heel je-zelf’: je hoeft niets weg te maken uit angst,  schaamte  

of schuld. We willen ook graag dat je al je kwaliteiten inbrengt. 
Verbinding: iedereen wil van waarde zijn. Dit ervaar je ten diepste in verbinding met jezelf  

en de ander 
Diepgang: we kijken altijd verder dan onze neus lang is, met een open hart en een  

nieuwsgierige mind die wil begrijpen wat eronder zit 
Zelfsturing: we moedigen ieders vermogen tot zelfsturing aan; het vermogen en de moed  

om je innerlijke kompas te volgen. Dit leven we ook actief vóór. 
Innovatiekracht: we hebben een onderzoekende, reflecterende houding die creativiteit en  

optimalisatie aanwakkert. Hoe kan het nog beter, slimmer, hoe kunnen we van nog 
meer toegevoegde waarde zijn? 

 
 
 
  

8 



2. Inhoud van het onderwijs 

2.1 Drie criteria voor leren en ontwikkelen 
Wij bestaan omdat wij ervan overtuigd zijn dat de ontwikkeling van kinderen ondersteund 
moet worden door het faciliteren van hun intrinsieke motivatie en aangeboren speeltalent. 
Daarnaast zien wij het ontwikkelen van een goede relatie met jezelf en met de mensen om 
je heen, als een van de belangrijkste vaardigheden en doelen in een kinder- en 
mensenleven. Wij creëren daarom een omgeving waarin deze vaardigheid optimaal kan 
worden ontwikkeld. Zo leren kinderen alles wat zij nodig hebben om een vervullend leven 
voor zichzelf te creëren. 
 
Deze missie brengen wij onder meer tot stand door drie criteria voor leren en ontwikkelen in 
de school te brengen: 
 

I.   faciliteren en volgen van je intrinsieke motivatie 
II.  spelen en spelend leren 
III. ontwikkelen van relatie  
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2.2 Visie op kennis en vaardigheden 
Om onze uitgangspunten en ons doel voor onderwijs vorm te geven, en daarnaast te 
anticiperen op toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en die een goede plek te 
geven, is onze school gebaseerd op een drietal ontwikkelpijlers: zelfleiderschap, 
vriendschap en gemeenschap.  

We zien dat er in deze maatschappij steeds nieuwe vaardigheden bijkomen: van het 
populaire onderwijsmodel van 21st century skills (zoals kritisch en creatief denken, 
communiceren en samenwerken) zijn bijvoorbeeld alweer vele versies voorbij gekomen de 
laatste jaren. Veel van de zogenaamde ‘essential skills’ (vroeger noemden we die ‘soft 
skills’, maar inmiddels weten we beter!) worden steeds belangrijker in het onderwijs: 
zelfkennis, empathie, creativiteit... Bij ons op school is dit ook duidelijk merkbaar.  

Kinderen ontwikkelen zich bij makED, naast de gebieden van de verplichte 
kerndoelen en leerlijnen zoals Nederlandse taal, Engels, rekenen/wiskunde, 
wereldoriëntatie (Natuur & Techniek, Mens & Samenleving, Ruimte en Tijd), digitale 
geletterdheid, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs, óók nog op drie extra 
gebieden: 
 
zelfleiderschap  
> kinderen ontwikkelen zich op hun eigen tempo en op hun eigen manier 
> je eigen emoties en gevoelens leren kennen en hanteren 
> creativiteit en innovatiekracht behouden en ontwikkelen 
> door vaardigheden en kennis op te doen, groeit je zelfvertrouwen 
> je innerlijke kompas volgen om je richting te bepalen 
> zelfcompassie als poort naar empathie en compassie voor anderen 
 
vriendschap 
> vanzelfsprekende aandacht voor elkaar 
> contact i.p.v. concurrentie 
> rollen: samenwerken, initiëren, leiden en volgen 
> contact gebaseerd op interesses en karakter, niet (alleen) op basis van leeftijd 
> conflicten zijn ingangen en kansen tot contact en wederzijds begrip 
 
gemeenschap 
> meebeslissen over zaken die jou aan gaan 
> je verplaatsen in het perspectief van anderen 
> constructief bijdragen aan groepsactiviteiten 
> bewustwording op groepsprocessen en je eigen plek en rol in de groep 
> samen zorg dragen voor de omgeving, binnen en buiten school 
> jezelf niet verliezen, trouw zijn aan jezelf temidden van de gemeenschap  
 
 
 
 

   

10 



2.3 Actief burgerschap 
Onze leergemeenschap maakt deel uit van de maatschappij; wij staan midden in de wereld. 
Kinderen willen vanuit zichzelf functioneren in de omgevingen waar ze deel van uitmaken. 
Op makED leren kinderen dan ook voor zichzelf te staan, en tegelijk in verbinding te blijven 
met de ander en op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. Zij kunnen en willen een 
actieve bijdrage leveren aan de gemeenschap, zowel binnen school als daarbuiten.  

Onze sociocratische organisatiestructuur ondersteunt dit proces; kinderen worden 
van jongs af aan uitgenodigd om te participeren in het reilen en zeilen van de school (die 
model staat voor onze pluriforme, democratische samenleving). De begeleiders leven een 
houding van actief burgerschap en sociocratie voor, en geven de kinderen daarnaast alle 
ruimte om mee te denken en mee te beslissen. De kinderen ontdekken zo hun eigen 
vermogen om vorm te geven en een bepalende factor te zijn, ook in het leven van anderen. 
Ze krijgen invloed en leren op makED om die op een passende en afgewogen manier aan te 
wenden. Ook de wijze van conflictbemiddeling (‘contactherstel’) die wij hanteren, draagt bij 
aan het voorkomen van en op goede wijze oplossen van conflicten, en helpt de kinderen bij 
het ontwikkelen van inlevingsvermogen. 

We streven ernaar om de kinderen op makED zo veel mogelijk kennis te laten 
maken met de verschillende culturen en achtergronden van leeftijdsgenoten. Empathie 
speelt sowieso een grote rol op school, in alles wat we doen. Daarnaast komen de kinderen 
in aanraking met andere culturen door middel van actief en passief ‘aanbod’; we stimuleren 
contacten in de wijk, hebben verschillend leer- en ontdekmateriaal over andere culturen in 
huis en we onderzoeken de herkomst van feesten, rituelen en vieringen. Daarnaast hebben 
we een veelvormige demografie van begeleiders, ondersteunend personeel en kinderen, en 
spelen we actief in op allerlei sociaal-maatschappelijke en pluriforme vraagstukken.  
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3. Resultaten 

3.1 Voortgang en leerlingvolgsysteem 
Bij de keuze voor een systeem waarin we de ontwikkeling van de kinderen wilden bijhouden, 
hanteerden we de volgende voorwaarden: 

● Mogelijkheid om ontwikkeling te beschrijven aan de hand van media; 
● Mogelijkheid om goed samen te werken met alle begeleiders; 
● Het moet een leerlingVOLGsysteem zijn, niet een ACHTERVOLGsysteem 
● Mogelijkheid om zowel reguliere kerndoelen als onze eigen ontwikkellijnen te kunnen 

bijhouden; 
● Aantrekkelijke lay-out; 
● Mogelijkheid (in de toekomst) om ouders en kinderen zelf ook informatie te laten 

aanvullen 
 
We zijn uitgekomen bij Bordfolio en richten dat momenteel in naar eigen inzicht. Alle 
kerndoelen en een groot deel van de leerlijnen van SLO staan erin. Taal en 
rekenen/wiskunde hebben dit schooljaar prioriteit. Daarnaast zijn onze eigen leerlijnen 
zelfleiderschap, vriendschap en gemeenschap, vertegenwoordigd in het 
leerlingvolgsysteem. Het aantal leer- en ontwikkelgebieden breidt zich steeds verder uit, 
hebben we gemerkt. Conflictbemiddeling is een leergebied, evenals spel. 
 
In principe doen we letterlijk waar een leerlingvolgsysteem voor staat: we volgen de 
kinderen. Aan de hand van regelmatig geüploade foto’s en filmpjes van speelsituaties en 
activiteiten en een bijbehorend verslag bekijken we welke (makED-)leerlijnen en kerndoelen 
er aan bod zijn geweest bij de kinderen en, eventueel, wat een goede volgende stap is of 
wat de zone van naaste ontwikkeling is. Ook de verslagen van de kindbesprekingen en van 
oudergesprekken komen in Bordfolio. Daarnaast schrijven we regelmatig losse 
voortgangsverslagen over bijvoorbeeld taalvaardigheid en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 

3.2 Vervolgonderwijs 
In de toekomst krijgt makED te maken met het afgeven van schooladvies voor de kinderen 
die naar het voortgezet onderwijs gaan. We gaan ervanuit dat de schooladviezen van 
makED zullen passen bij het vervolgsucces van de kinderen, en zullen dit proces met 
belangstelling monitoren.  
 
Om het vervolgadvies te onderbouwen, valt in de toekomst te denken aan de combinatie 
van:  

● objectieve meetinstrumenten (zoals resultaatverslagen van methode-onafhankelijke 
toetsen) 

● kwalitatieve verslaglegging (zoals het leerlingportfolio en een gedetailleerd verslag 
over de ontwikkelresultaten van het kind).  
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De toelatingseisen van vervolgscholen zullen hierbij hierbij een rol spelen, evenals onze 
eigen kwaliteitswensen en wat wij vanuit onze visie kunnen verantwoorden 

Overigens onderzoeken we bij makED of we in de toekomst ook middelbaar 
onderwijs willen gaan aanbieden. De verwachting op dit moment is van wel, alleen nog niet 
per 2019-2020. We willen eerst stevig staan als school voor primair onderwijs, om daarna 
volgende stap te zetten. 

3.3 Het échte resultaat 
Uiteindelijk gunnen we de kinderen vooral dit: een vervullend leven. Maar wat is dat 
eigenlijk?  

Hoe dat er precies uitziet, is natuurlijk voor ieder mens verschillend, dat is nu net de 
crux. ‘Vervuld’ zijn, betekent ergens helemaal mee gevuld, van doordrongen zijn. Vervuld 
zijn van levensvreugde en levenskracht voel je in je hart. Voor sommige mensen betekent 
het gelukkig zijn, of vrij, in flow, voor anderen een leven vol passie en avontuur, of 
dienstbaarheid, en voor weer anderen komt het meer in de buurt van bewustzijn en inzicht.  

Vervulling is in ieder geval een prettige staat van zijn: je voelt dat je leven zin heeft, 
dat jij zin hebt, dat je voor anderen van betekenis kunt zijn. Daarmee inspireer je jezelf en 
anderen om de wereld een steeds fijnere plek te maken. 

We hopen dus dat de kinderen dit voor zichzelf kunnen creëren en realiseren, niet 
alleen in de toekomst, maar ook nu al. 
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4. Zorg voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften 

4.1 Passend onderwijs en zorgkring 
Bij makED is er voor ieder kind een passend onderwijsaanbod en een passende leer- en 
ontwikkelomgeving, gebaseerd op de mogelijkheden van het kind. Eigenlijk krijgt ieder kind 
standaard al veel extra ondersteuning! 

Omdat makED zo uitgebreid en breed de ontwikkeling van de kinderen in de gaten 
houdt, is meestal snel duidelijk welke kinderen extra ondersteuning nodig hebben. De 
uitgebreide kindbesprekingen met het team, waarin een goed beeld van het kind naar voren 
komt, dragen hieraan bij. Ook vermoedens van dyslexie, dyscalculie en meerdere of 
mindere intelligentie worden snel en zorgvuldig besproken in de kindbesprekingen en ook 
met de ouders en de kinderen zelf, als dat passend is. 

Signalen van extra ondersteuningsbehoeften kunnen van het kind zelf komen, vanuit 
de mentor/begeleiders of vanuit de ouders. Mentoren hebben goed zicht op de ontwikkeling 
van hun mentorkinderen, en hebben regelmatig contact met ze over hoe het gaat en waar ze 
behoefte aan hebben. Ook blijkt veel uit observaties van individuele begeleiders en van 
groepjes begeleiders.  

Ouders worden uitgenodigd om extra 
ondersteuningsbehoeften van hun kind in 
te brengen in de ouderkindgesprekken. 
Uiteraard is er ook dagelijks tijd voor een 
overdrachtsmoment met de ouders 
waarin ook dit soort zaken aan de orde 
kunnen komen. Door laagdrempelig en 
open te zijn, horen we veel in een vroeg 
stadium, waardoor mogelijke problemen 
niet hoeven te escaleren of uitvergroot 
hoeven te worden.  
 
 
 

Extra ondersteuning kan gaan om steun op sociaal-emotioneel gebied (een kind heeft 
bijvoorbeeld moeite met grenzen aangeven bij het spelen, of het geeft behoeften niet 
duidelijk aan). Het kan ook gaan om behoefte aan ondersteuning bij een leervraag. 
Sommige extra ondersteuning is kortdurend van aard, andere keren gaat het om een 
langduriger traject. In de paragraaf hieronder beschrijven we welke vormen van 
ondersteuning er zijn binnen makED. Deze protocollen zijn nog in ontwikkeling. 
 
Vaak lukt het om de gevraagde ondersteuning te bieden vanuit het team zelf. We hebben 
een ruime bezetting en een gevarieerd team met diverse specialismen. Ook is er voldoende 
tijd en ruimte om extra ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van regelmatige 
conflictbemiddeling met een kind, of bij een leerondersteuningsvraag. 

Bij het inzetten van extra ondersteuning wordt altijd een termijn afgesproken waarna 
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wordt geëvalueerd - meestal is dat de volgende kindbespreking. De ondersteuningstermijn 
van interventies en acties is dus standaard een aantal weken/maanden. Als duidelijk is dat 
de extra ondersteuning voldoende vruchten heeft afgeworpen, kan besloten worden om de 
ondersteuning eerder al terug te schroeven. Dit wordt altijd besproken met meerdere 
teamleden (mentor en andere begeleiders) en ook met de ouders en het kind overlegd. Er 
wordt verslag gedaan in het leerlingvolgsysteem.  

Na de verstreken termijn (en uiteraard ook tussentijds) wordt eerst team-intern 
geëvalueerd of de geboden ondersteuning het gewenste effect heeft. Ook met ouders en 
kind wordt dit besproken. Zo nodig wordt de extra ondersteuning verlengd, aangepast, of 
afgebouwd. Bij de volgende kindbespreking worden deze zaken vervolgens weer besproken, 
geëvalueerd en zonodig bijgesteld. 

Zorgkring 
Naast de mentorkring, waaraan alle mentoren en ook een aantal andere begeleiders 
deelnemen, kan worden besloten om (in dit stadium per kind) een zorgkring te formeren. Dit 
is de plek binnen makED waar concrete ondersteuningsbehoeften van het kind worden 
besproken en door wie de nodige acties worden geïmplementeerd en geëvalueerd. 
Wanneer de school groeit, zien wij een afzonderlijke zorgkring voor ons die wordt gevormd 
door alle experts binnen school op het gebied van zorg en ondersteuning. Hieraan kunnen 
ook externe experts deelnemen. In deze zorgkring zal de zorgstructuur binnen school 
duidelijk worden uitgewerkt. 
 

4.2 Samenwerkingsverbanden en ketenpartners 
Momenteel heeft makED geen leerlingen die extra bekostigd worden vanuit een 
samenwerkingsverband, en als particuliere school maken wij niet standaard onderdeel uit 
van een samenwerkingsverband (en hebben wij ook geen bijbehorend, uitgekristalliseerd, 
onderwijsprofiel of ondersteuningsplan - wel een verkenning die hieronder staat uitgewerkt 
bij ‘ondersteuningsprofiel’). Er zijn wel positieve contacten gelegd met de 
samenwerkingsverbanden voor PO en VO uit de Leidse regio. Mochten er in de toekomst 
kinderen via een samenwerkingsverband op makED komen, dan bekijken we of we de 
doelen en begeleiding vast kunnen leggen in een ontwikkelingsperspectief en/of 
handelingsplan. 
 
makED werkt daarnaast samen met relevante ketenpartners in de zorg om het onderwijs 
voor de kinderen vorm te geven. Zo zijn er er goede contacten met o.a. kindercoaches, 
creatieve therapeuten en speltherapeuten. makED werkt, waar nodig, actief samen met 
voorgaande scholen/opvang en eventuele vervolgscholen.  

We streven naar heldere afspraken met ketenpartners. De kinderen die 
multidisciplinaire hulp behoeven en hun ouders zijn, net als makED, gebaat bij heldere 
taken, verantwoordelijkheden en afspraken.  
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Ondersteuningsprofiel preventieve en licht-curatieve zorg 

Thema Beschrijving Wat heeft makED in huis: 

Preventieve 
(basis)onder- 
steuning en sociale 
veiligheid 

> Signaleren van opgroei- en 
opvoedproblemen 
> Zorg voor een veilig 
schoolklimaat 
> Voorkomen en aanpakken 
van gedragsproblemen 

- Elk kind een mentor 
- Schoolkring met gedragen 
afspraken over gedrag op school 
- Actieve conflictbemiddeling 
- Bordfolio; 
Leerlingvolgsysteem 
- Uitgebreide kindbesprekingen in 
mentorkring 
- Overdracht en uitwisseling met 
ouders in de school 

Dyslexie-protocol > aanbod/aanpak voor 
kinderen met dyslexie 

- Dwaalspoor dyslexie & Alfabetcode 

Dyscalculie-protocol > aanbod/aanpak voor 
kinderen met dyscalculie 

- Gepersonaliseerd leren 
- Nog in ontwikkeling 

Meerdere of mindere 
intelligentie 

> onderwijs dat is afgestemd 
op lln. <> gem. IQ 

- Gepersonaliseerd onderwijs voor 
elk kind 
- Expertise o.a. spelbegeleiding bij 
hoogbegaafdheid op school 
- Expertise bij bekende ketenpartners 

Fysieke 
toegankelijkheid 

Fysieke toegankelijkheid 
schoolgebouw, aangepaste 
werk- en instructieruimtes en 
de beschikbaarheid van 
hulpmiddelen voor leerlingen 
die dit nodig hebben. 

- Maatwerk, hierin is veel mogelijk in 
overleg met ouders en evt. 
Ketenpartners 
- Fysieke toegankelijkheid gebouw is 
helaas beperkt, op zoek naar een 
toegankelijker gebouw 

Protocol medisch 
handelen 

Protocol voor medische 
handelingen 

- Modelprotocol medische 
handelingen PO-raad  

Curatieve zorg en 
ketenpartners 

De curatieve zorg en 
ondersteuning die de school 
samen met ketenpartners kan 
bieden. 
 
Waar ketenpartners staat, 
wordt gedoeld op 
lokale/regionale instanties die 
een bijdrage (kunnen) leveren 
aan een sluitende keten jeugd 
en onderwijs 

- Contact met LPA 
- Contact met 
samenwerkingsverbanden 
- Contact met peuterspeelzalen en 
kinderopvang 
 
Voor makED (nu) niet nodig, mogelijk 
in toekomst wel: 
- jeugdzorg 
- politie & justitie 
- jeugdgezondheidszorg / GGD 
- jeugd-ggz 
- (sport)verenigingen 
- verslavingszorg 
- welzijnswerk 
- RMC-functie 
- zorgaanbieders AWBZ  

 
16 

https://www.alfabetcode.be/
https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/toolboxen/passend-onderwijs/medisch-handelen-in-het-basisonderwijs
https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/toolboxen/passend-onderwijs/medisch-handelen-in-het-basisonderwijs
https://rbl-hollandrijnland.nl/
https://www.pporegioleiden.nl/
https://jeugdhulphollandrijnland.nl/hulp/
https://www.politie.nl/mijn-buurt/politiebureaus/06/politiebureau-leiden-zuid.html
https://ggdhm.nl/
https://www.rivierduinen.nl/kinderenenjeugd
https://www.brijder.nl/onze-locaties/verslavingszorg-leiden
https://www.libertasleiden.nl/
https://rbl-hollandrijnland.nl/


5. Onderwijstijd 

5.1 Schooltijden 
Onze openingstijden zijn: 

maandag 8.30 - 15.30 uur 
dinsdag 8.30 - 15.30 uur 
woensdag 8.30 - 14.00 uur 
donderdag 8.30 - 15.30 uur 
vrijdag geen school 

 
De kinderen worden gebracht tussen 8.30 en 9.00 uur en opgehaald tussen 15.00 en 
15.30 uur (op woensdag tussen 13.30 en 14.00 uur). We vragen ouders om deze tijden te 
respecteren. Vanaf 15.30 uur is de schooltijd echt voorbij en is de tijd voor de begeleiders 
(vergaderen, schoonmaken, opruimen, gesprekken voeren, etc.). Het kan ook voorkomen 
dat alle begeleiders om half vier naar huis gaan.  

Ben je verlaat met het brengen of ophalen, BEL dan altijd even met de 
schooltelefoon (06-20375751) - appjes worden niet altijd meteen gelezen. Dan kunnen we 
rekening houden met de uitlooptijd en e.e.a. afstemmen als dit problemen oplevert. Ben je er 
pas om negen uur (of later) of om half vier (of later), dan vragen we je om het brengen en 
ophalen zo snel mogelijk te laten verlopen. Er is dan geen tijd meer voor een uitgebreide 
overdracht. 

Wil je graag nog even napraten over de dag, van tevoren iets bespreken, of gewoon 
nog gezellig een kop koffie drinken? Je bent welkom - en kom dan aan het begin van de 
breng- en ophaaltijd!  

5.2 Dagverloop 
Elke dag op makED is anders. We spelen in op de behoeften van de kinderen, de 
begeleiders en de vorm van de dag. Er zijn per dag een paar min of meer vaste rustpunten: 
 
- 10.00 uur: eet- en drinkmoment  
- 12.00 uur: warme gezamenlijke lunch  
- 14.00 uur: eet- en drinkmoment 
 
De hele dag door wordt er véél gespeeld, van verkleden en fantasiespel tot bouwen, 
construeren, (voor)lezen en bordspellen. Uiteraard wordt er ook buitengespeeld en 
ondernemen we allerlei activiteiten buiten de school. Lunchen doen we samen, er wordt elke 
dag uitgebreid veganistisch, biologisch en gezond gekookt en warm gegeten. Daarna wordt 
er weer veel gespeeld en is er een middagactiviteit. Er is uiteraard ook ruimte voor meer 
gerichte, schoolse activiteiten, zoals rekenen en taal. Rond kwart voor drie gaan we samen 
opruimen. Tussen drie en half vier worden de kinderen weer opgehaald. 
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5.3 Weekrooster en vaste extra activiteiten 
Bij makED werken veel begeleiders en vrijwilligers die een vorm van aanbod kunnen bieden. 
Dit aanbod is facultatief en wordt van week tot week bekeken en samen met de kinderen 
ingevuld. Voor sommige activiteiten, zoals programmeren en andere digitale activiteiten 
waar schermtijd bij komt kijken, is consent nodig van de ouders. 
 
Maandag: vloggen  
Dinsdag: koken en bakken, programmeertijd 
Woensdag: serious gaming-middag 
Donderdag: beeldende vorming en knutselen, programmeertijd 

 
We houden af en toe een Wensenkring en af en toe een Ochtendkring. Niet altijd op een 
vaste dag, maar meestal op maandag, dinsdag of donderdag.  
 
Woensdagmiddag tussen 12.25 en 14.00 uur is het serious gaming-middag. Kinderen 
mogen dan op hun iPad of op een schoolcomputer om ook het (samen) spelen in een 
digitale omgeving te ervaren. Er wordt vooral veel samengespeeld in Minecraft. 

5.4 Vakanties 
We houden voor schooljaar 2019-2020 de schoolvakanties van regio midden aan te houden. 
We hebben één week extra kerstvakantie. 
 
- herfstvakantie: 21 - 24 oktober 2019 
- kerstvakantie: 23 december 2019 - 9 januari 2020 
- voorjaarsvakantie: 24 - 27 februari 2020 
- meivakantie: 27 april - 7 mei 2020  
- zomervakantie: 13 juli - 20 augustus 2020 
 
De jaarkalender is achterin deze schoolgids bijgevoegd. Deze is onder voorbehoud. 

5.5 Extra vrije week 
Naast deze reguliere vakanties, kunnen ouders en kinderen per jaar 1 week extra vrij 
opnemen. Deze extra week moet minstens 2 weken van tevoren worden aangevraagd en 
overlegd met de kernkring. 
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5.6 Vierdaagse schoolweek 
In deze opbouwfase hebben we ervoor gekozen om de vrijdag vrij te roosteren. Dit heeft een 
tweeledig doel; enerzijds zien we dat kinderen gedijen bij een vierdaagse schoolweek, 
anderzijds geeft de vrijdag het team de ruimte om alle ontwikkelingen die nodig zijn goed 
vorm te geven.  

Omdat onze schooldagen lang zijn (7 uur op maandag, dinsdag en donderdag, 5,5 
uur op woensdag) bieden we ruim voldoende onderwijstijd. Daarom is er ook ruimte voor 
langere en extra vakantieweken. 

De vierdaagse werkweek heeft ook voordelen voor het team: het geeft ruimte in de 
bezetting en beschikbaarheid. Daarnaast werken veel collega’s ook nog op andere plekken 
omdat makED in dit stadium nog een vrijwilligersorganisatie is.  

We organiseren regelmatig teamdagen op vrijdag en soms op woensdagmiddag. De 
woensdagmiddag is voor het kernteam standaard ook een werkmiddag. 

5.7 Niet-leerplichtige kinderen 
Voor kinderen die nog niet leerplichtig zijn (o.a. jonger dan 5 jaar), geldt dat zij in overleg 
met de directie flexibel dagen vrij kunnen nemen. Concrete afspraken hierover worden 
gemaakt in het intakegesprek. 

5.8 Evaluatie onderwijstijd 
Omdat wij in de opbouwfase van onze school zitten, willen we graag tussentijds en aan het 
einde van het schooljaar met ouders en kinderen evalueren hoe de door ons voorgestelde 
onderwijstijd wordt ervaren. Mogelijk kiezen we in de toekomst voor een andere week- en 
vakantie-indeling.  

5.9 Extra opvangmogelijkheden 
In ons gebouw aan de Turkooislaan bevindt zich ook een Sport-BSO van Just Kiddies, waar 
ouders hun kinderen dinsdag en donderdag na schooltijd kunnen aanmelden. Wij bieden 
geen voorschoolse opvang aan. 

Naast deze Sport-BSO is ook kinderdagverblijft De Toverboom gevestigd in ons 
pand. De Toverboom biedt kleinschalige, natuurlijke kinderopvang voor kinderen tot 4 jaar.  
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5.10 Leerplicht en verlof 
In de Leerplichtwet staat dat kinderen de school moet bezoeken als er onderwijs wordt 
gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen 
is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom je 
vindt dat je kind niet naar school kan, moet je je aan de regels voor zo’n uitzondering 
houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven.  

1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen  
Wanneer het kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of 
levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per 
verplichting vrij wordt gegeven. Indien het kind gebruik maakt van deze vorm van extra 
verlof, dien je dit minimaal een week van te voren bij de directie te melden.  

2. Op vakantie onder schooltijd  
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt 
worden als het kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke 
aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directie eenmaal per 
schooljaar het kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het 
betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij je aanvraag moet een 
werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de 
verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder dient u met de volgende voorwaarden 
rekening te houden: - de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan; - de 
verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.  
(Let wel: wij bieden ouders en kinderen de mogelijkheid om per schooljaar 1 extra week vrij 
te nemen, zie 5.5). 

3. Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’  
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders 
en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd.  
Hierbij moet gedacht worden aan:  
- een verhuizing van het gezin  
- het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten  
- ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in 
overleg met de directie en/of de leerplichtambtenaar)  
- overlijden van bloed- of aanverwanten  
- viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig 
(huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten  
 
De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:  
- familiebezoek in het buitenland  
- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding  
- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden  
- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te 
gaan  
- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte  
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Meer informatie over (on)geoorloofd verzuim en spijbelen is te vinden via 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/geoorloofd-schoolverzuim-en-spijbelen 
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6. Schoolgeld en ouderbijdrage 
Particuliere school zonder overheidssubsidie 
MakED is een particuliere school zonder overheidssubsidies.  

Voor 2019-2020 is er op gesubsidieerde scholen gemiddeld 6.900 euro per leerling 
beschikbaar. Hiernaast krijgen gesubsidieerde scholen ook een aanzienlijke 
tegemoetkoming in de huisvestingskosten. Ouders betalen een vrijwillige ouderbijdrage, 
waaruit extra activiteiten gefinancierd worden. 

MakED kan momenteel (nog) geen gebruik maken van overheidssubsidie of een 
tegemoetkoming in huisvestingskosten. Wel streven wij naar veel meer beschikbare 
begeleiding (maximaal 10 kinderen per begeleider), hoogwaardige leer- en speelmaterialen, 
veel ruimte voor passend aanbod en elke dag een gezonde gezamenlijke maaltijd.  

Daarom is ons schoolgeld aanmerkelijk hoger dan bij reguliere, gesubsidieerde 
scholen.  

Schoolgeld 
Het schoolgeld bij makED voor het eerste kind bedraagt momenteel 470 euro per maand. 
Voor het tweede en derde kind hanteren wij een korting van respectievelijk 25% en 33%. 
Hieronder staan de schoolgeldbedragen vermeld: 
 

Tarief normaal schoolgeld 
4 dagen per week 

 
per maand 

 
per jaar % 

Kind 1 470,00 5640,00 100% 

Kind 2 352,50 4230,00 75% 

Kind 3 313,35 3759,95 67% 

 
Wij werken niet met een vrijwillige ouderbijdrage. Wel kunnen ouders altijd extra bedragen 
schenken. We streven ernaar om in de toekomst ANBI-status te verkrijgen, waardoor 
schenkingen aan onze stichting in de toekomst fiscaal aftrekbaar zijn.  

Als het schoolgeld een probleem is 
Het is onze wens dat makED voor alle kinderen en ouders bereikbaar is. Door de hoogte 
van het schoolgeld zijn wij dat nu nog niet. We vragen dit bedrag dan ook niet uit principe, 
maar om de kosten te dekken die deze vorm van onderwijs met zich meebrengt. Denk aan 
huisvesting, veel begeleiding, leermiddelen, boodschappen etc. Alle begeleiders werken bij 
makED op basis van een vrijwilligersvergoeding, dus we worden er niet rijk van (gelukkig is 
dat ook niet het doel!). 

Heb je serieuze interesse in makED voor je kind, en vormt het schoolgeld een groot 
probleem? Neem dan contact op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn in jullie specifieke 
situatie. 
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Inbegrepen in het schoolgeld 
- iedere dag een gezonde (veganistische, glutenvrije, suikervrije, biologische)  

warme maaltijd 
- langere schooldagen (8.30 - 15.30 uur) 
- flexibele breng- en haaltijden (brengen tussen 8.30-9.00 uur, halen tussen 

15.00-15.30 uur) 
- veel beschikbare begeleiding en ruimte voor individuele behoeften en wensen 

(‘maatwerk’) 
- gespecialiseerde vakdocenten en een ruim aanbod 
- veel uitjes en activiteiten buiten de deur 
- uitgebreide ouderkindgesprekken (van een uur per keer) 

 
 
 
 

 

23 



7. Rechten en plichten 

7.1 Gronden voor vrijstelling van onderwijs 
Voor kinderen van 5 tot 16 jaar geldt de leerplicht. In een aantal situaties geldt hiervoor een 
vrijstelling of ontheffing.  

Voor 6e verjaardag 5 uur thuis houden 
Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek nog te vermoeiend zijn. Dan is een 
vrijstelling mogelijk en dan mag je je kind tot de 6e verjaardag 5 uur per week thuishouden. 
Hiervoor heb je geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de directie. Als je 
kleuter het nodig heeft, kun je de vrijstelling uitbreiden met maximaal 5 extra uren. Je kunt je 
kind dus maximaal 10 uren per week thuishouden tot de 6e verjaardag. Hiervoor heb je wel 
speciale toestemming van de schooldirecteur nodig.  

Bij makED gaan dit soort zaken altijd in goed overleg. We werken vanuit rust en 
vertrouwen, wat ook inhoudt dat er een wenperiode is waarna afspraken worden gemaakt 
die passen bij ieder kind.  

Vrijstelling van leerplicht 
Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van naar school gaan. Dit heet geoorloofd verzuim. 
Dan is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen. Voorbeelden wanneer een leerling 
niet naar school hoeft zijn ziekte, schorsing, een religieuze feestdag, een huwelijk of een 
begrafenis. Aan geoorloofd verzuim zijn voorwaarden verbonden. Bij ziekte moet de 
schooldirecteur dit op tijd horen. Wanneer een leerling een verplichting heeft vanuit zijn 
geloofsovertuiging, dan moet de schooldirecteur van te voren worden informeerd. Afwezig 
zijn door een huwelijk of begrafenis mag alleen als de schooldirecteur vooraf toestemming 
heeft gegeven. Zie ook 5.10: Leerplicht en verlof. 

Ontheffing van leerplicht 
In een aantal gevallen kunt u zich op basis van artikel 5 van de leerplichtwet beroepen op 
een volledige vrijstelling van de leerplicht: 
 
> Psychische en lichamelijke klachten kind: uw kind kan op basis van psychische of 
lichamelijke gronden niet ingeschreven staan op een school (5a) 
> Bezwaar tegen levensbeschouwelijke richting van buurtscholen: u heeft bezwaar tegen de 
levensbeschouwelijke richting van scholen in de buurt (5b) 
> Onderwijs in België of Duitsland: uw kind staat ingeschreven bij een Nederlandse 
gemeente in de grensstreek maar volgt onderwijs in België of Duitsland. 
> Rondreizen voor baan: u leidt met uw kind een trekkend bestaan, als kermisexploitant of 
circusmedewerker. In dit geval krijgt uw kind onder voorwaarden een deel van het jaar een 
vrijstelling van de leerplicht. 
 
De vrijstelling geldt voor één jaar; ouders moeten dus ieder jaar een nieuwe aanvraag doen, 
altijd vóór 1 juli. Dat hoeft niet wanneer uit een eerdere verklaring blijkt dat je kind nooit 
geschikt zal zijn om een school of instelling te bezoeken. In het geval van 5a vraag je een 
ontheffing van de leerplicht aan bij de leerplichtambtenaar van je gemeente (afdeling 
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onderwijs). Daarbij is een recente verklaring nodig van een arts die is aangewezen door 
Burgemeester en Wethouders. Vaak is dat een arts van de GGD. De arts mag niet je eigen 
huisarts zijn of een psycholoog of pedagoog die uw kind behandelt. 

Mogelijkheid tot maatwerk 
Het komt voor dat leerlingen tijdelijk geen regulier onderwijs kunnen volgen vanwege een 
lichamelijke en/of psychische beperking. Deze leerlingen hebben recht op vrijstelling. Maar 
deze leerlingen kunnen wel baat hebben bij onderwijs. De variawet passend onderwijs 
maakt speciaal voor deze leerlingen maatwerk mogelijk. Het uitgangspunt is om leerlingen 
toe te laten groeien naar het volgen van de volledige onderwijstijd. De wet maakt het 
mogelijk om leerlingen tijdelijk deeltijdonderwijs te laten volgen. De scholen blijven zelf 
verantwoordelijk voor het onderwijs en het ontwikkelprogramma en bieden dit in overleg met 
de ouders/verzorgers aan. 
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7.2 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
Onze meldcode is gebaseerd op de volgende documenten: 
- Afwegingskader Meldcode onderwijs en leerplicht (VO-Raad) 
- Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in het primair onderwijs van het 
Nederlands Jeugdinstituut 
- aanvullende informatie over het afwegingskader via de Augeo Foundation. 
 
De vijf verplichte stappen van de meldcode staan hieronder in de rechter kolom: 

De twee wettelijke meldrechten voor huiselijk geweld en voor kindermishandeling bieden alle 
beroepskrachten met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht, het recht om een vermoeden van 
kindermishandeling of huiselijk geweld te melden, ook als zij daarvoor geen toestemming hebben van 
hun (ouder van de) leerling. Zie voor de wetteksten artikel 53 lid 3 Wet op de jeugdzorg en artikel 21d 
lid 3 Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze beide wettelijke meldrechten maken een inbreuk 
mogelijk op het beroepsgeheim van bijvoorbeeld artsen, psychiaters, verpleegkundigen, 
maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen, verloskundigen en werkers in de jeugdzorg of in 
de reclassering. De stappen van de meldcode beschrijven hoe een beroepskracht met een 
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geheimhoudingsplicht op een zorgvuldige wijze omgaat met deze meldrechten. 
 
Hieronder staat een uitgebreider stappenplan: 
 
Stap 1: Signalen in kaart brengen 
De leerkracht die de signalen ziet die een vermoeden van huiselijk geweld of 
kindermishandeling bevestigen of ontkrachten, brengt deze in kaart en legt deze vast. Zij* 
legt ook de contacten over de signalen vast, evenals de stappen die worden gezet en de 
besluiten die worden genomen. Zij beschrijft de signalen zo feitelijk mogelijk. Worden ook 
hypothesen en veronderstellingen vastgelegd, dan vermeldt zij uitdrukkelijk dat het gaat om 
een hypothese of veronderstelling. Zij maakt een vervolgaantekening als een hypothese of 
veronderstelling later wordt bevestigd of ontkracht. Zij vermeldt de bron als er informatie van 
derden wordt vastgelegd. Zij legt diagnoses alleen vast als ze zijn gesteld door een 
bevoegde beroepskracht. 
 
Gaan de signalen over mogelijk geweld gepleegd door een beroepskracht ten opzichte van 
een leerling, meld de signalen dan bij de directie. 
 
Stap 2: Overleg met collega’s en/of Veilig Thuis 
De leerkracht bespreekt de signalen met een deskundige collega. Zij vraagt zo nodig ook 
advies aan Veilig Thuis of aan een deskundige op het gebied van letselduiding, als er 
behoefte is aan meer duidelijkheid over (aard en oorzaak) van letsel. Zij legt de uitkomsten 
van de collegiale consultatie en/of het gegeven advies vast in het leerlingdossier. 
 
Stap 3: Gesprek met de (ouder van de) leerling 
De leerkracht bespreekt de signalen met de (ouder van) de leerling. Heb je ondersteuning 
nodig bij het voorbereiden of het voeren van het gesprek met de (ouder van de) leerling, 
raadpleeg dan een deskundige collega en/of Veilig Thuis. Deze gesprekken voeren we in 
principe niet alleen, maar met ‘twee paar ogen’. 
 
• leg de (ouder van de) leerling het doel uit van het gesprek; 
• beschrijf de feiten die je hebt vastgesteld en de waarnemingen die je hebt gedaan; 
• nodig de (ouder van de) leerling uit om een reactie hierop te geven;  
• kom pas na deze reactie zo nodig met een interpretatie van hetgeen je hebt gezien, 
gehoord en waargenomen. In geval van vrouwelijke genitale verminking kun je daarbij de 
Verklaring tegen meisjesbesnijdenis gebruiken. 
 
Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de (ouder van de) 
leerling, is alleen mogelijk als: 
 
• er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de (ouder van de) leerling, die van 
jezelf, of die van een ander in het geding is, of zou kunnen zijn; 
• als je goede redenen hebt om te veronderstellen dat de (ouder van de) leerling door dit 
gesprek het contact met je zal verbreken en dat de (ouder van de) leerling daardoor niet 
voldoende meer kan worden beschermd tegen het mogelijk geweld. 
 
Stap 4: Wegen van geweld 
De leerkracht weegt op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het 
gesprek met de (ouder van de) leerling het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling. 
Zij weegt eveneens de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. 
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Zij raadpleegt in geval van twijfel altijd (opnieuw) Veilig Thuis. Zij bieden ondersteuning bij 
het wegen van het geweld en van de risico’s op schade en zij kunnen adviseren over 
vervolgstappen. 
 
Criteria: 

- meld acute en structurele onveiligheid altijd 
- meld als je zelf geen hulp kunt bieden/organiseren 
- meld als het ondanks hulp onveilig blijft 

 
Stap 5: Beslissen over melden en hulpverlenen 
Meent de leerkracht, op basis van de afweging in stap 4, dat zij de (ouder van de) leerling en 
het gezin redelijkerwijs voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op 
kindermishandeling kan beschermen: 
• organiseer dan de noodzakelijke hulp; 
• volg de effecten van deze hulp; 
• doe alsnog een melding als er signalen zijn dat het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling niet stopt of opnieuw begint. 
 
Kan de leerkracht de (ouder van de) leerling niet voldoende tegen het risico op huiselijk 
geweld of op kindermishandeling beschermen of twijfel je er aan of je voldoende 
bescherming hiertegen kunt bieden: 
• meld je vermoeden bij Veilig Thuis; 
• sluit bij je melding zoveel mogelijk aan bij feiten en gebeurtenissen en geef het duidelijk 
aan indien de informatie die je meldt (ook) van anderen afkomstig is; 
• overleg bij je melding met Veilig Thuis wat je na de melding, binnen de grenzen van je 
gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kunt doen om de (ouder van de) leerling en zijn 
gezinsleden tegen het risico op huiselijk geweld of op mishandeling te beschermen. 
 
De leerkracht bespreekt de melding vooraf met de leerling (vanaf 12 jaar) en/of met de 
ouder (als de leerling nog geen 16 jaar oud is): 
• leg uit waarom je van plan bent een melding te gaan doen en wat het doel daarvan is; 
vraag de (ouder van de) leerling uitdrukkelijk om een reactie; 
• in geval van bezwaren van de (ouder van de) leerling, overleg op welke wijze je tegemoet 
kunt komen aan deze bezwaren; 
• is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak om de (ouder van de) 
leerling of zijn gezinslid te beschermen tegen het geweld of de kindermishandeling. Betrek in 
je afweging de aard en de ernst van het geweld en de noodzaak om de (ouder van de) 
leerling of zijn gezinslid door het doen van een melding daartegen te beschermen; 
• doe een melding indien naar jouw oordeel de bescherming van de (ouder van de) leerling 
of zijn gezinslid de doorslag moet geven. 
 
Van contacten met de (ouder van de) leerling over de melding kan de docent afzien: 
• als er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de (ouder van de) leerling, die van 
jezelf, of die van een ander in het geding is, of zou kunnen zijn; 
• als je goede redenen hebt om te veronderstellen dat de (ouder van de) leerling daardoor 
het contact met je zal verbreken. 
 
* Waar ‘zij’ staat, kan ook ‘hij’ gelezen worden. 
 
Op school kan deze meldcode worden ingezien, evenals het afwegingskader bij stap 4 en 5. 
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7.3 Monitoren van (sociale) veiligheid en tevredenheid 
De veiligheidsbeleving van de kinderen bij makED wordt altijd, stelselmatig, in de gaten 
gehouden door middel van gesprekken met kind en ouders, door observaties en analyses 
van (sociale) interacties.  

Daarnaast monitoren wij ieder jaar de veiligheidsbeleving van de kinderen. Op dit 
moment (schooljaar 2019-2020) maken wij gebruik van een kwalitatieve monitoring, 
gebaseerd op de Veiligheidsmonitor van Praktikon. Dat betekent in de praktijk dat onze 
vertrouwenspersonen met ieder kind een kort moment hebben om hun veiligheidsbeleving te 
bespreken. Dit gesprek wordt door de vertrouwenspersonen verwerkt tot een verslag, dat 
wordt opgenomen in het leerlingbordfolio. Daarnaast worden de bevindingen besproken met 
het mentorenteam en worden er, waar nodig, maatregelen getroffen om de 
veiligheidbeleving van de kinderen te verhogen. Mogelijke maatregelen zijn: 
 
- een groepsgesprek 
- een individueel gesprek 
- gesprek met ouders, kind en begeleider 
- gespecialiseerd anti-pestprogramma 
- gespecialiseerd weerbaarheidsprogramma 
- inschakelen hulp van buitenaf/ketenpartners 
 
We kiezen bewust voor deze aanpak omdat de kinderen die dit schooljaar makED 
bezoeken, nog jong zijn, en (nog) niet uit de voeten kunnen met een uitgebreide vragenlijst 
op de computer (waarvan veel vragen niet van toepassing zijn op jonge kinderen). Een 
kwantitatieve meting heeft nog weinig zin met een beperkt aantal kinderen, we hebben meer 
aan een inhoudelijke, kwalitatieve meting. 

In de toekomst, wanneer er oudere kinderen zijn bij makED, gaan we zeker gebruik 
maken van de volledige vragenlijst van de Veiligheidsmonitor, of een vergelijkbaar 
meetinstrument. Ook is het ons streven om niet alleen de veiligheidsbeleving van de 
kinderen te monitoren, maar ook die van ouders en begeleiders. Deze stappen staan op ons 
verlanglijstje. 
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7.4 Klachtenprocedure 
Iedereen die bij de school betrokken is, kan klagen. En over iedereen die bij de school 
betrokken is, kan geklaagd worden. makED beschikt daarom over een interne en een 
externe klachtenregeling. De interne klachtenregeling is bedoeld voor klachten van 
medewerkers (personeel, stagiaires, vrijwilligers). De interne klachtenregeling staat niet in 
deze schoolgids, maar is wel in te zien op school.  
 
De hier besproken klachtenregeling is de externe klachtenregeling, bedoeld voor klachten 
van ouders en kinderen. Wij hebben hiervoor de Handreiking voor het opstellen van een 
(interne) klachtenregeling van de Stichting School & Veiligheid als uitgangspunt genomen. 
 
Wij nodigen ouders en kinderen uit om bij ontevredenheid de betrokken begeleider(s) en/of 
medewerkers aan te spreken. Als dit gesprek niet tot de gewenste oplossing leidt, of bij 
klachten over de schoolleiding, kunnen ouders hun klacht voorleggen aan een van de 
interne vertrouwenspersonen van de school. Ouders en kinderen kunnen ook een beroep 
doen op ondersteuning van deze vertrouwenspersonen bij klachten over ongewenste 
omgangsvormen op school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en 
geweld. De vertrouwenspersonen luisteren en geven advies en informatie over mogelijke 
vervolgstappen en kunnen helpen bij het maken van een stappenplan voor het stoppen van 
ongewenst gedrag.  
 
Een aantal mogelijke vervolgstappen die met de vertrouwenspersoon kunnen worden 
besproken, zijn: 

- via bemiddeling komen tot een oplossing van de klacht 
- betrekken van de schoolleiding bij de klacht 
- betrekken van het schoolbestuur/bevoegd gezag bij de klacht   1

- aangifte doen als er sprake is van strafbare feiten 
 
De interne vertrouwenspersonen werken officieel niet op basis van geheimhouding, maar op 
basis van zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. In sommige gevallen is de 
vertrouwenspersoon wettelijk verplicht melding te maken van een klacht bij het bevoegd 
gezag. 
 
De interne vertrouwenspersonen voor makED zijn: 
 
Marleen Eijgenstein (aanwezig op dinsdag)  
Karin Grobben (aanwezig op dinsdag) 
 
Telefoon: 06-20375751  
 
Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheid en voor- en nadelen van een externe 
vertrouwenspersoon via de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Ook bekijken 

1 Om het schoolbestuur bij de klacht te kunnen betrekken, is het een voorwaarde dat de directie op de 
hoogte is van de voorgenomen melding van de klacht. De klacht kan vervolgens schriftelijk worden 
gemeld aan het bestuur, mits de melding voldoet aan de volgende voorwaarden: de klacht dient 
volledig en duidelijk omschreven te zijn, en tijdig te worden ingediend, doch uiterlijk binnen twee 
maanden na het constateren van de klacht. Het bestuur doet uitspraak nadat alle partijen gehoord 
zijn. 
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we of we afspraken kunnen maken met een gecertificeerde mediator om de verschillende 
partijen te kunnen ondersteunen bij bemiddeling. Daarnaast zijn we aan het uitzoeken of we 
ons gaan aansluiten bij een externe klachtencommissie, zoals de Landelijke 
Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs. 
 
Voor meer informatie over de klachtenregeling in het basisonderwijs verwijzen wij naar de 
website van de Rijksoverheid. 
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7.5 Procedure bij schorsing en verwijdering 
 
Schorsing en verwijdering zijn zeer ingrijpende maatregelen om ernstig wangedrag bij te 
sturen, waarmee wij uiterst zorgvuldig omgaan. Dit vindt daarom bij hoge uitzondering 
plaats. Vanzelfsprekend informeren we je bij ongewenst gedrag zo snel mogelijk. In goed 
overleg met ouder en kind proberen we samen tot een verbetering van het gedrag te komen. 
Het inschakelen van professionele hulp kan onderdeel zijn van ons advies. 

Schorsing 
De kinderen bij makED horen zich te houden aan de afspraken zoals die in de Schoolkring 
worden gemaakt. Deze afspraken zijn op school in te zien in het Schoolkringboek. Als een 
kind zich regelmatig niet houdt aan deze afspraken, en daarmee een bedreiging vormt voor 
de veiligheid op school, kan het voorkomen het een kind wordt geschorst. Dit gebeurt ten 
hoogste 1 schoolweek of 4 schooldagen. Het besluit van schorsing wordt schriftelijk en met 
opgaaf van redenen meegedeeld aan kind en ouder. Onder schorsing wordt verstaan dat de 
toegang tot de school tijdelijk is ontzegd. Dit betekent dat het kind tijdelijk niet meer naar 
school mag komen. Voordat het kind weer terugkeert op school, worden er afspraken 
gemaakt om nieuwe problemen te voorkomen. Deze afspraken worden schriftelijk 
vastgelegd. 

Verwijdering 
Definitieve verwijdering van een kind gebeurt uitsluitend door het bestuur en alleen na 
overleg met kind en ouders. De ouders worden daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht. 
Het bestuur spant zich in om een nieuwe school voor het kind te vinden. Hierbij merken wij 
op dat niet slechts het gedrag van het kind zelf, maar ook het gedrag van de ouder(s) reden 
kan zijn om het kind van school te verwijderen. 
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7.6 Verzekeringen 
 
Het schoolbestuur heeft voor alle leerlingen, personeel, bestuurs- en directieleden, 
stagiaires, vrijwilligers en ouderparticipanten de volgende verzekeringen afgesloten bij 
Schoolverzekering.nl: 

Aansprakelijkheidsverzekering 
De aansprakelijkheidsverzekering van de school garandeert gedupeerden dat schade, 
waarvoor de school of de hierboven genoemde verzekerden wettelijk aansprakelijk zijn, ook 
daadwerkelijk wordt vergoed. De persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden is 
echter uitsluitend meeverzekerd, indien en voor zover de schade niet op hun eigen 
particuliere aansprakelijkheidsverzekering verhaalbaar blijkt. Schade als gevolg van verlies, 
beschadiging of diefstal van eigendommen van personeel of leerlingen wordt door de school 
uitsluitend vergoed indien en voor zover deze schade door de aansprakelijkheidsverzekering 
van de school is gedekt. 
 
Nader verklaard: 
De aansprakelijkheid voor ongevallen / schades die de leerlingen tijdens hun verblijf op 
school of tijdens reizen, excursies, uitstapjes e.d. overkomen, zolang er geen sprake is van 
een onrechtmatige daad van de kant van de school of zijn werknemers, valt buiten de 
verantwoordelijkheid van de school. De plicht voor een goede verzekering ligt altijd bij de 
ouders/verzorgers van de leerlingen. Een ouder heeft zelf de keuze zijn kind(eren) tegen 
bepaalde risico’s te verzekeren. Voor schade door minderjarige leerlingen toegebracht aan 
gebouwen of eigendommen van de school worden de ouders/verzorgers aansprakelijk 
gesteld. Wanneer een leerling zich onverantwoordelijk gedraagt, tegen verstrekte instructies 
in gaat of deze naast zich neerlegt zijn de ouders/verzorgers verantwoordelijk voor de 
gevolgen. Tegen de gevolgen van deze risico’s kunt u zich verzekeren. Wanneer de school, 
d.w.z. het personeel, onvoldoende zorg aan begeleiding, instructie en toezicht besteedt, is 
de school verantwoordelijk. 

Ongevallenverzekering 
Deze verzekering is in binnen- en buitenland geldig, gedurende 24 uur per dag zowel tijdens 
als buiten schooltijden voor bestuurs- en directieleden, de docenten, het 
onderwijs-ondersteunend personeel, de stagiaires van andere scholen en de leerlingen. 

Deze verzekering is ook geldig gedurende de tijd dat men in deze hoedanigheid 
actief is voor de school als vrijwilliger en/of ouderparticipant 
 
Verzekerd is een uitkering bij overlijden, blijvende invaliditeit en voor kosten van 
geneeskundige en/of tandheelkundige hulp. De verzekering van de school vergoedt 
uitsluitend kosten voor geneeskundige- en/of tandheelkundige hulp voor zover die niet door 
de eigen zorgverzekering worden vergoed. Daarom dienen die kosten eerst bij de eigen 
zorgverzekeraar te worden gedeclareerd. 
 
Voor hulp en bijstand bij het verhalen van letselschade kunnen alle verzekerden en 
betrokkenen, direct en zelfstandig, gebruik maken van de expertise van 
Schoolverzekering.nl. 
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Doorlopende reisverzekering 
Deze verzekering biedt in binnen- en buitenland voor de begeleiders van leerlingen tijdens 
door de school georganiseerde school- en groepsreizen, excursies en uitstapjes (tot 
maximaal de in de polis genoemde verzekerde bedragen) dekking voor buitengewone 
kosten, schade aan logiesverblijven en persoonlijke eigendommen. 
Voor bagage geldt een eigen risico van € 25,- per persoon per schadegeval. 

Informatie en/of schademelding 
Het gehele verzekeringspakket wordt beheerd en verzorgd door schoolverzekering.nl 
Voor alle vragen over dekkingen en schades, al dan niet op bovengenoemde verzekeringen 
gedekt kunt u contact opnemen op: 073-6100660. Verdere informatie en documentatie is 
ook terug te vinden op www.schoolverzekering.nl. 
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8. Praktische informatie (alfabetisch) 
Aanmeld- en inschrijfprocedure 
makED organiseert meerdere keren per jaar open dagen en kijkmomenten voor kinderen en 
hun ouders. Ouders kunnen hun kind vervolgens aanmelden bij makED tijdens een open 
dag of via het aanmeldformulier op de website. 
 
Als aanmeldingsprocedure hanteren wij in principe de volgende stappen: 

● bezoek open dag of open avond 
● aanmelding doen (formulier website of per e-mail) 
● inplannen van een vrijblijvende kijkdag 
● intakegesprek met ouders, kind en twee begeleiders van makED 
● wenperiode van 4 dagen / 8 dagdelen, verspreid over 2 weken (à 100 euro) 
● officiële aanname (gezamenlijk besluit van kind, ouders en makED) 
● inschrijving bij makED 
● ondertekening van de inschrijving van kind, ouders en makED 
● overeenkomen van specifieke afspraken, bijvoorbeeld over schooldagen 

 
Van deze procedure kan in voorkomende gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als de 
wenperiode kan worden ingekort of juist moet worden uitgebreid. We nemen uitgebreid de 
tijd voor het intakegesprek, om wensen en verwachtingen over en weer duidelijk te krijgen.  
 
We werken met een wenperiode om meerdere redenen: 
- het onderwijs op makED is echt anders dan wat de meeste ouders en kinderen gewend 
zijn, dus het is prettig om de tijd te krijgen om te wennen; 
- groepsvorming en groepsdynamiek zijn bij makED belangrijke onderdelen van het 
onderwijsconcept, daar nemen we dus ook de tijd voor en we kijken goed hoe de kinderen 
op elkaar reageren, en wat er eventueel nodig is; 
- het is voor beide partijen (ouder-kind en de school) goed om het besluit om bij makED te 
komen, echt te doorvoelen en te dragen. 
 
makED stuurt een bewijs van inschrijving naar: 
- leerplichtambtenaar Leiden 
- leerplichtambtenaar plaats kind 
- vorige school kind 
 
Het is belangrijk dat het kind niet al wordt uitgeschreven bij de vorige school, voordat de 
officiële inschrijving bij makED ingaat.  
 
We adviseren ouders die een aanmelding voor hun kind bij makED overwegen, zich in te 
lezen in onder meer de volgende onderwerpen: 
- natuurlijk leren 
- democratisch / sociocratisch onderwijs 
- invoelend luisteren / onvoorwaardelijk ouderschap  
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Aangeraden titels:  
Bas Rosenbrand: ‘A New Morning. Co-Create School with the Children.’  
Peter Gray: ‘Free to Learn.’ 
Peter Hartkamp: ‘Het gedwongen onderwijs voorbij.’ 
 

Beeldmateriaal en privacy 
We gaan bij makED zorgvuldig om met beeldmateriaal en privacygevoelige gegevens. E.e.a. 
is uitgebreid te lezen in onze privacyverklaring, te vinden via de website.  
 
Boomklimmen 
We hanteren bij makED een aantal ‘regels’ bij boomklimmen, een geliefde activiteit van de 
kinderen. Ze staan hieronder. We overwegen om op termijn met boomklimcertificaten te 
gaan werken. Voor nu is dat nog niet nodig gebleken. 
 

- Natregel: nat is glad, vooral als er mos op zit. Als het heeft geregend, worden de stammen en 
takken erg glad. Test voorzichtig of je gaat uitglijden. Bij glibberigheid niet klimmen. 
 
- Stamregel: blijf zo dicht mogelijk bij de stam, de takken zijn hier het dikst en het sterkst. Klim met 
je gezicht naar de stam. 
 
- Kijkregel: dode takken breken snel af. Let goed op of je dode takken ziet, je herkent ze aan een 
afgeschilferde bast of doordat ze afgebroken zijn. In de lente en zomer moeten er bladeren of 
naalden aan levende takken zitten. 
 
- Buigregel: als een tak erg doorbuigt, is de tak waarschijnlijk te dun. Dan kun je beter een dikkere 
tak proberen of kies een boom die steviger is. Buigende takken kunnen snel breken. Bovenin de 
boom worden de takken steeds dunner. Ga niet hoger als je merkt dat de takken doorbuigen. 
 
- Driepuntsregel: je hebt twee handen en twee voeten om de boom mee vast te houden. Wanneer 
je met alle vier de punten (ledematen) de boom vasthoudt, ben je het veiligst, maar dan blijf je op 
dezelfde plek. Als je klimt, zorg je dat je altijd met drie punten contact hebt met de boom. 
 
- Buikregel: klim met je buik naar de stam toe. Dan zie je wat je doet en je kunt overal goed bij. Je 
kunt zelfs de stam omklemmen als dat nodig is. 
 
- Durfregel: klim nooit hoger dan je durft. Als je bang bent, krijg je trilbenen en kun je niet veilig 
meer terug klimmen. Maak er geen wedstrijd van; op de onderste tak zitten is ook prima. 
  
Tips voor het begeleiden van boomklimmen: 
 
1. til kinderen niet in een boom: als ze er nog niet zelf in kunnen klimmen, zijn ze nog niet klaar 
voor deze boom; 
2. sta je met geknepen billen, is het spannend om het klimmen te begeleiden? Laat jouw angst niet 
overslaan op het kind. Geef aanwijzingen, praat het kind ‘door de boom’ (als het nodig is), focus op 
wat goed gaat. ‘Pas op’ en ‘kijk uit’ hebben geen zin. Vraag eventueel ondersteuning van een 
andere volwassene. 
 
Klim zelf ook eens mee! Het uitzicht is vaak prachtig! 
 
Bron: https://www.facebook.com/burgemeestervanbuiten/posts/2156859787714440 
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Eten en drinken op school 
Samen eten en drinken verbindt en voedt. Daarom besteden we bij makED relatief veel tijd 
en energie aan samen eten en voedsel. Er wordt iedere dag gekookt door een van de koks 
en tussen de middag samen warm gegeten. Dit is overigens niet verplicht, en we nemen de 
tijd om ieder kind hierin te leren kennen. In de praktijk merken we dat het een gezellig 
moment samen is, en dat de kinderen allemaal wel aan tafel komen. Wat zou er vandaag 
weer op tafel staan? 

We eten bij makED zeer gevarieerd: de ene dag soep en tosti’s, de andere dag een 
uitgebreide pastamaaltijd, dan weer een stamppot, of falafelbroodjes met salade. We bieden 
zoveel mogelijk eten ‘modulair’ aan, dus niet door elkaar geschept of gehusseld, zodat 
kinderen kunnen kiezen wat ze wel en niet opscheppen. Ook zijn we terughoudend met 
sterk gekruid eten; liefhebbers kunnen het eten op hun bord nog kruiden zoals ze dat willen. 
 
Onze uitgangspunten met betrekking tot eten en drinken: 
 
- veganistisch: al het eten dat op school wordt aangeboden is veganistisch en plantaardig. 
makED werkt vanuit kernwaarden zoals gelijkwaardigheid, respect, empathie en compassie. 
Kinderen leren en leven bij ons zonder dwang, maar in vrijheid en verbinding. Als wij vanuit 
deze kernwaarden handelen en samenzijn met de kinderen en onszelf, vloeit hieruit 
logischerwijs voort dat wij ook andere wezens met respect en compassie benaderen. 
Daarom is het eten bij makED 100% veganistisch. We zijn de eerste basisschool in 
Nederland met het Vegan Friendly keurmerk. 
 
- biologisch: we eten zo veel mogelijk biologisch. Een keer per week levert natuurwinkel De 
Brandnetel uit Leiden alle droogwaar en verse biologische groenten en fruit. 
 
- suikerarm: het eten op school is zo veel mogelijk suikerarm. Als er wel suiker wordt 
gebruikt, is dat geen geraffineerde suiker, maar bijvoorbeeld agavesiroop, ahornsiroop, 
dadelstroop of appelstroop.  
 
- glutenvrij: er is op school altijd een glutenvrije optie aanwezig, ook bij de warme lunch. 
 
- voorleven en verbinden: we leven voor hoe eten volgens al bovenstaande 
uitgangspunten lekker, gezond en voedzaam kan zijn. Kinderen (en ouders) kunnen zich 
hierdoor laten inspireren. Daarnaast zijn koken en samen eten aardende en verbindende 
activiteiten. Zorgen voor je lichaam, even rust nemen, het eten delen en elkaar zien en 
horen, zijn wat ons betreft belangrijke zaken om te leven en mee te geven aan kinderen. En 
ook voor de begeleiders zelf is het waardevol. 
 
- geen dwang: je hoeft niet tegen je zin te eten. Als je dus moeite hebt met de korstjes van 
je brood, kunnen we daar wel over praten en kijken hoe we dat fijner kunnen maken, maar je 
hoeft ze niet gedwongen op te eten. Je hoeft ook niet per se mee te eten met de groep 
tijdens de lunch, als dat om wat voor reden dan ook moeilijk is. We kijken per geval wat dan 
een passende vorm is. We proberen er wel altijd naar te streven om met elkaar te eten, 
maar zonder dwang. En je kunt ook eten van thuis meenemen, volgens je eigen normen, 
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waarden en voorkeuren (maar wel graag minimaal vegetarisch - vlees eten past echt niet op 
onze school).  
 
Vaste afspraken die we wel hebben omtrent eten, zijn: 
- eten doen we in de keuken of buiten (i.v.m. opruimen en knoeien) 
- geen verspilling van voedsel (uitproberen kan meestal wel, dan wel onder begeleiding) 
 
Trakteren en zelf eten meenemen 
Trakteren met je verjaardag vinden we leuk! We vragen je wel om hierin ook rekening te 
houden met de uitgangspunten van onze school. Dus bij voorkeur een traktatie die 
veganistisch (of anders minimaal vegetarisch) is, en vrij van geraffineerde suikers. Twijfel je, 
of vind je het lastig? Laten we dan even overleggen! De mogelijkheden zijn groot, wees 
gerust. 

Neem je zelf je ontbijt of lunch mee naar school? Dan vragen we je om geen vlees of 
vis mee te nemen. Dit druist echt in tegen de principes van de school en van de begeleiders.  

Open dagen 
makED organiseert verschillende open dagen (ochtenden, middagen en informatie-avonden) 
door het jaar heen. 
 
Open dagen 2019-2020 (onder voorbehoud): 

- donderdag 14 november 2019 - info-avond voor ouders 
- woensdag 5 februari 2020 - open middag 
- woensdag 25 maart 2020 - open middag 
- donderdag 2 april 2020 - info-avond voor ouders 
- zaterdag 18 april 2020 - open dag 

 
In mei en mogelijk juni 2020 verwachten we ook nog data, die zijn alleen nog niet gepland. 

Ouderparticipatie 
Ouders zijn bij makED belangrijk; we maken graag tijd en ruimte voor de ouders van de 
kinderen, zoals we dat ook bij de kinderen doen. We horen graag van ouders hoe zij (en hun 
kinderen) makED ervaren, wat fijn en mooi is en zeker ook wat beter kan. We leggen 
feedback van ouders dan ook niet zomaar naar ons neer, maar nemen die serieus en 
bekijken altijd hoe we onszelf kunnen verbeteren.  
 
Ouderparticipatie en oudercontact komt bij makED op de volgende manieren tot uiting: 
 

● Ouderkring (elke 6 weken op donderdagavond van 19.30 - 21.30 uur) 
● Dagelijks uitgebreid overdrachtsmomenten 
● Bespreken van feedback op de onderwijsinhoud, materialen en uitjes 
● Deelname aan kringen binnen de school (bijvoorbeeld locatiekring) 
● Twee uitgebreide ouderkindgesprekken per jaar (meer in I.4.3) 
● Ouders dragen bij met eigen kennis en vaardigheden (vb. website, materialen) 
● Deelname aan schooluitjes 
● Ondersteuning bij open dagen en open avonden 
● Oudernieuwsbrief en ouderappgroep 
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Het idee is dat de ouderkring wordt gerund voor en door ouders, en dat de ouderkring 
voorstellen doet die (uiteindelijk) in de schoolkring worden besproken en besloten, zoals er 
ook voorstellen en besluiten vanuit de schoolkring naar de ouderkring zullen gaan.  
 
Naast een directe link tussen ouders en school, hopen we ook dat ouders onderling warme 
contacten zullen opbouwen en elkaar inspireren. Op die manier wil makED ook een 
community zijn, een natuurlijk verlengstuk van thuis, een plek waar zowel ouders als 
kinderen zich welkom voelen en zichzelf inbrengen.  

Organisatiestructuur & sociocratie/holacracy 
We werken bij makED met een sociocratische kringenstructuur. De kringen met het grootste 
domein zijn momenteel de bestuurskring-kernkring en de begeleiderskring. Andere kringen 
beslaan een kleiner (maar soms wel zeer belangrijk en praktijkbepalend) domein, zoals de 
keukenkring en de administratiekring. 
 

 
 
Domeinen van kringen staan nog niet in steen gebeiteld bij makED. Maar kort gezegd zijn er 
nu twee hoofdkringen met de volgende verantwoordelijkheden: 

● Kernkring-bestuurskring: dagelijkse leiding 
Aanname en functioneren nieuwe teamleden, formeren kringen, teambuilding, alle 
lopende zaken omtrent het reilen en zeilen binnen de school (schoonmaak, koken, 
boodschappen, bezetting etc.), beleidszaken, veiligheid, oudercontacten, 
communicatie (intern en extern), contacten met instanties, ICT 

● Begeleiderskring: alles rondom de kinderen en het leren 
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Mentoraat, kindbesprekingen, ouderkindgesprekken, verslaglegging Bordfolio, 
aanschaf nieuwe leermaterialen, intervisie. Hierbinnen vallen ook de mentorkring en 
de zorgkringen. 

 
Voor specifieke zaken zijn er inmiddels een paar subkringen/naastgelegen kringen 
geformeerd: 

● Keukenkring (kokkieskring): voor alles rondom het koken, bevoorrading en eten 
● Veiligheidskring: voor alles rondom fysieke, psychische en sociaal-emotionele 

veiligheid 
● Werkplaatskring: voor alles rondom de werkplaats - het beheer van de ruimte en 

materialen 
● Locatiekring: voor het zoeken van een nieuwe locatie 
● Administratiekring: voor het opzetten van een goede leerling- en 

begeleidersadministratie 

Schoolafspraken 
makED heeft een aantal gedragen schoolafspraken, gemaakt in de schoolkring (dus in 
samenspraak met de kinderen): 
 
1. We doen elkaar geen pijn op deze school. Als er iets gebeurt, zeg je ‘stop’, en dan stopt 
de ander ook. 
2. Je mag naar buiten onder begeleiding van een volwassene. Zonder begeleiding mag je 
niet naar buiten. 
3. Je mag de deuren niet blokkeren met spullen. 
 
Aandachtspunten en afspraken die verder regelmatig terugkeren in de schoolkring, zijn 
bijvoorbeeld: 
- rennen in de school > ‘Als je moet rennen voor een spel, moet dat kunnen. Als je van de 
ene naar de andere ruimte gaat, kun je gewoon lopen. Als iemand anders last heeft van je 
geren, hou je daar rekening mee.’ 
- gillen in de school > ‘We gillen bij voorkeur niet in de school. Buiten kunnen we wel gillen. 
Als je toch gilt en iemand wijst je daarop, stop je met gillen.’ 
- spelen rondom de keuken > ‘Het is onveilig om met spullen te gooien in en bij de keuken. 
Dus dat mag niet.’ 
 
Onze visie op dit soort afspraken en regels is dat het geen zin heeft om regels op te leggen 
en te handhaven als die niet begrepen en gedragen worden. Daarom beperken we het 
aantal harde regels en kiezen we alleen voor gedragen afspraken. Deze worden ook 
regelmatig weer herzien en bijgescherpt; ze kunnen door begeleiders en kinderen worden 
ingebracht in de schoolkring. Gemaakte afspraken kunnen worden geraadpleegd achterin 
het schoolkringboek. 

Uitstapjes, vrijheid & verantwoordelijkheid 
We houden bij makED van uitstapjes, we gaan graag de wereld in om die te verkennen. 
Voorbeelden van uitjes zijn: naar het strand, naar het bos, naar de begraafplaats, naar 
Nemo en Boerhaave, naar de Hortus Botanicus, naar yoga, trampolinespringen, naar 
buitenzwemwater. Verder gaan we ook vaak naar speeltuinen in de wijk. 

Bij uitjes zorgen we voor voldoende begeleiding, vanuit makED en wanneer nodig 
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met extra ondersteuning van ouders. Met de kinderen worden van tevoren afspraken 
gemaakt over vrijheid en verantwoordelijkheid tijdens deze uitjes. 

Fysieke veiligheid: verkeersveiligheid, gehoorveiligheid, zonbescherming 
Over sociale veiligheid is al veel geschreven bij 7.3. Ook is e.e.a. terug te vinden in het 
Veiligheidspan van makED, op te vragen bij en in te zien op school. Wat betreft fysieke 
veiligheid hier nog het volgende over:  
 

Veiligheid 

Fysieke veiligheid van het schoolgebouw 

De visie op onze school is dat fysieke veiligheid belangrijk is, en daarnaast moeten kinderen 
ook de kans krijgen om hun eigen grenzen te leren kennen. Ons schoolgebouw is veilig naar 
maatstaven van het gezonde verstand. Maatregelen die we genomen hebben, zijn onder 
meer: 

● kindveilige stopcontacten 
● afgeschermde verwarmingen en verwarmingsbuizen 
● regels over het niet-blokkeren van ruimtes 
● nooduitgang is vrij van brandbare spullen 
● gevaarlijk keukengereedschap zit achter kindveilige deurtjes 
● deurbel en deuralarm aanwezig 
● sloten op bepaalde deuren (bijvoorbeeld van de werkplaats) 

De Veiligheidskring houdt de risico’s van de fysieke veiligheid goed in de gaten en treft 
maatregelen waar nodig. Er is ook altijd een actuele risico-inventarisatie en bijbehorend 
actieplan aanwezig op school. 
 
We bieden op school een huiselijke omgeving voor de kinderen. Dat houdt in dat we niet 
alles achter slot en grendel opbergen, maar dat kinderen ook de kans hebben om met 
‘echte’ materialen te werken en leven. Kinderen hebben op school, onder toezicht, 
bijvoorbeeld wel toegang tot: 

● messen en ander keukengerei 
● glas- en vaatwerk 
● het trappenhuis (om bijvoorbeeld iets uit hun tas te halen) 

 
Voor sommige zaken moet expliciet toestemming worden gevraagd, bijvoorbeeld het gebruik 
van verf of houtbewerkingsgereedschap. 
 
Omdat er altijd veel begeleiding aanwezig is, kunnen we een goede risico-inschatting maken 
van situaties. Er zijn altijd voldoende ogen en oren beschikbaar, en het biedt begeleiders 
ook de mogelijkheid tot overlegd over situaties. Je kunt zo snel en adequaat handelen bij 
een incident - je laat niet een groep kinderen ‘onbeheerd’ achter, maar je collega’s vangen 
zo’n situatie met je op. 

Verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheid heeft betrekking op: 
● de veiligheid van de directe schoolomgeving: er zijn bij onze school ten aanzien van 

dit punt nog wat verbeterpunten. Zo is de straat voor onze school niet zo veilig als we 
zouden willen, en is er geen veilige oversteekplaats. Deze zaken zijn niet heel 
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gemakkelijk te veranderen, aangezien we op een tijdelijke locatie zitten en de 
gemeente niet veel zal doen om deze situatie te verbeteren. We hebben wel een 
veilige opgang naar ons schoolplein en de ingang. In de toekomst is er ook 
voldoende ruimte voor extra fietsenrekken, indien nodig. We nemen de 
veiligheidscriteria van Veilig Verkeer Nederland mee in de risico-inventarisatie en 
zoeken hierin ook samenwerking met de andere gebruikers van ons gebouw. 

● de veiligheid bij deelname aan het verkeer onder schooltijd: wanneer we onder 
schooltijd op stap gaan met de kinderen, gelden onder meer de volgende afspraken: 

- stoppen bij een oversteekplaats 
- bij elkaar blijven 
- niet zomaar oversteken 

Verder oefenen we in het deelnemen aan het verkeer bij het oversteken en het bepalen van 
een logische looproute.  

Gehoorveiligheid 

Op onze school komen kinderen in aanraking met allerlei soorten (harde) geluiden: 
- muziek uit de muziekbox bij het dansen 
- muziek/geluiden uit een iPad of telefoon 
- muziek/geluiden uit een koptelefoon 
- gegil van andere kinderen 

Vanaf 80 decibel kan gehoorschade ontstaan. Daarom houden we op school rekening met 
blootstelling aan te harde geluiden. Zo zijn er afspraken over gillen in de school (zie 
‘Schoolafspraken’) en over het geluidsvolume van de muziekboxen. Ook zijn er alleen 
koptelefoons met een geluidsfilter aanwezig. En bij het afspelen van muziek meten we 
regelmatig met een decibelmeter hoe hard de muziek staat. Dat is overigens ook altijd een 
leuk en leerzaam moment! 
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Zonbescherming 

Over zonbescherming bij kinderen lopen de meningen uiteen. Daarom maken we met 
ouders individuele afspraken over insmeren en beschermende kleding. Op school is 
zonnebrand aanwezig met een hoge SPF-factor, en afhankelijk van de afspraken met 
ouders en kinderen wordt die wel of niet gesmeerd bij een hoge zonkracht. Dit is een 
kwestie van afstemming en oplettendheid. We vragen ouders wel regelmatig bij uitjes om 
zelf de kinderen thuis al in te smeren (als ze dat willen).  
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Jaarkalender 2019-2020 

 

44 



 
Heb je nog vragen? Mis je informatie? Laat het ons weten! 
 
Mail info@maked.org 
Bel 06-20375751 (onder schooltijden bereikbaar) 
 
Bedankt! 
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