Schoolgids voor oriënterende ouders

Mila (4) wil
op Mars gaan
wonen
En de juf mag ook mee, want op een
Octantschool leert Mila alles over
samenwerken en technologie.
Zo groeit ze op tot een zelfbewust
persoon die durft te kiezen,
zodat ze niet op Mars maar in
Madrid gaat wonen.

Liever online lezen?
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Voorwoord
Beste ouders en verzorgers,
De basisschool speelt een grote rol in de ontwikkeling van uw kind. Gedurende acht jaar vertrouwt u uw kind toe aan de door u gekozen basisschool. U weegt natuurlijk zorgvuldig af welke school dat zal zijn. Onze
schoolgids helpt u bij het nemen van deze belangrijke beslissing.
Fontein is onderdeel van Octant, het schoolbestuur dat negen scholen in
Pijnacker-Nootdorp, Delfgauw en Den Haag (Ypenburg) vertegenwoordigt.
Groei is de missie van de Octantscholen. Groei in de ontwikkeling van uw
kind, maar ook groei van onze collega’s. We blijven ons steeds verder
ontwikkelen, zodat we uw kind kunnen helpen het beste uit zichzelf te
halen. Dat doen wij samen. U kiest als ouder voor één school en krijgt daarbij de jarenlange ervaring en altijd actuele kennis van negen scholen. Want:
‘samen bereik je meer’!
Onze school is een fijne en vertrouwde plek voor alle leerlingen. Ons
enthousiaste team van leerkrachten zet zich elke dag in om uit alle kinderen
het beste naar boven te halen. We zijn er namelijk van overtuigd dat ieder
kind zijn eigen unieke, sterke kanten heeft. Niet ieder kind leert op dezelfde
manier en heeft behoefte aan dezelfde dingen. Dat vinden wij heel normaal.

Loopt uw kind voor in zijn ontwikkeling en kan hij extra uitdaging gebruiken? Dan zorgen wij voor moeilijker werk, of kan uw kind deelnemen aan
de plusklas. Misschien is er juist wat extra aandacht nodig voor dingen die
achterblijven? Dan krijgt uw kind in de klas extra hulp, of bieden we buiten
de klas begeleiding bij het leren lezen of rekenen. Onze specialisten helpen
ieder kind in zijn of haar ontwikkeling. We leren onze leerlingen kritisch te
denken en problemen op te lossen om zo uit te groeien tot wereldburgers
die op eigen benen kunnen staan.
Fontein biedt ieder kind onderwijs op maat. Samen creëren we een school
waar we ons allemaal fijn voelen én heel veel leren!
Bent u nieuwsgierig geworden? Dan nodigen wij u van harte uit onze
school te bezoeken.

Namens het team van Octantschool Fontein,
Sanne van Gulik (Directeur)
Robert Bakker (Adjunct-directeur)

Goed om te weten: overal waar in deze schoolgids ‘ouders’ staat, bedoelen we ‘ouders en verzorgers’
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1. Fontein in
één oogopslag
Fontein is een christelijke basisschool
in Den Haag (Ypenburg). Fontein biedt
kinderen, ouders en leerkrachten een
overzichtelijke, veilige en vertrouwde
omgeving met aandacht voor de
individuele leerling als kracht. Dat
wordt gewaardeerd, want leerlingen,
ouders en onze eigen collega’s belonen
onze school met hoge rapportcijfers.

1.1 Onze school

1.2 Identiteit

Wij beschikken over een schitterend gebouw met
genoeg ruimte voor onze groepen, een inpandige
gymzaal en een speellokaal.

Onze school werkt vanuit de christelijke traditie.
Een belangrijke taak is de overdracht van het
culturele erfgoed in de breedste zin van het woord.
De leerkrachten begeleiden de kinderen actief bij
hun ontdekkingstocht naar de eigen identiteit.
Ze geven betekenis aan Bijbelse kernbegrippen.
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1.3 Waardering

Onze school in cijfers:

20

groepen

Hoe doen wij het als school? De inspectie beoordeelt ons met een voldoende, maar wij horen ook graag
van onze leerlingen, van onze ouders en van onze eigen collega’s wat zij van Octantschool Fontein vinden.

Wat vinden de leerlingen van…

Fontein			

Landelijk

... leerkracht geeft goed les 		

8,9 				

8,8

... onderwijs 				8,2 				8,1
... de sfeer 				8,5 				8,6
… de aanpak van pesten 		

25

leerlingen per groep
(gemiddeld)

8,1 				

8,8

Hoe beoordelen ouders en onze eigen medewerkers de school?

					Fontein			Landelijk
Ouders				7.7				7.7
Medewerkers				8.5				8.3

500

leerlingen
(schooljaar 2020-2021)

44

medewerkers

Zoals u ziet, scoren wij op bijna alle belangrijke onderwerpen boven het landelijke gemiddelde. Wij zijn blij
en trots dat ons onderwijs, de professionele aanpak en de persoonlijke benadering zo goed worden
gewaardeerd.gemiddelde scoren.
Bron: Oudertevredenheidspeiling april 2018, Leerlingentevredenheidsonderzoek november 2018,
Medewerkerstevredenheidspeiling december 2019

1.4 Nieuw op school
Voor een fijne schooltijd is een prettige sfeer op school net zo belangrijk als de kwaliteit van het onderwijs.
Wij snappen goed dat u de sfeer op onze school zelf wilt ervaren! Wij nodigen u van harte uit voor een
persoonlijk intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunt u al uw vragen stellen. U krijgt ook een rondleiding
door de school. Na afloop kunt u uw kind aanmelden. Speciaal voor ouders van startende kleuters is er
de kleutergids. U krijgt deze thuisgestuurd met de uitnodiging voor het eerste wenmoment.
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Wennen
Voordat uw kind vier jaar wordt, mag het vijf dagdelen op school komen wennen. Ongeveer vier weken
voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt u een
uitnodiging voor de eerste wenafspraak. De overige
wenafspraken plant u in overleg met de leerkracht.

2. Fontein
is een
Octantschool
“Zowel mijn kind als ik gaan elke dag met
plezier naar de Fontein. De informele en gezellige
sfeer, spontane leerkrachten en aandacht voor de
kinderen maken het een enorm fijne school!”
Dax Kho. Vader van een dochter in groep 7

Fontein hecht veel waarde aan goede
kwaliteit en kennis en is daarom
onderdeel van Octant. Het christelijke
schoolbestuur voor Pijnacker-Nootdorp,
Delfgauw en Den Haag (Ypenburg).
Samen staan we sterker. Maak kennis
met (de voordelen van) Octant. Een
bestuur met een duidelijke missie,
visie en kernwaarden. Lees hier meer
over op de website: www.octant.nl
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zelfstandig werken en omgaan
met uitgestelde aandacht. Door
het werken met dagtaken en
weektaken leren kinderen hun
eigen werk te plannen en in te
delen. Zij gaan met de leerkracht in gesprek over wat ze
hebben geleerd en hoe ze hebben
gewerkt. Zo leren wij de kinderen zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk- en leerproces en
bereiden wij hen voor op het voortgezet onderwijs.
Wij leren de kinderen op eigen benen staan. Er is
moeilijker of meer werk voor kinderen die dat
aankunnen. Kinderen die extra hulp nodig hebben,
krijgen dat in of buiten de klas. Tijdens het werken
mogen kinderen elkaar helpen. Hierdoor leren
kinderen samenwerken en om hulp vragen. Aan het
eind van de les kijkt de leerkracht met de kinderen
terug op wat de kinderen hebben geleerd en wat
een volgende keer beter kan.

3. De kernwaarden
en aanpak van Fontein
Fontein daagt kinderen uit om samen
talenten te ontwikkelen in een veilig
klimaat. Wij werken procesgericht in een
gestructureerde omgeving, waarbij we
samen verantwoordelijk zijn voor de groei
van iedereen.
Zo leren we kinderen op eigen benen te
staan en dat doen we door invulling te
geven aan onze gezamenlijke kernwaarden: zelfbewustzijn, ontdekkend leren en
duurzaam samen.

3.1 Zelfbewustzijn
Wij leren kinderen respectvol omgaan met zichzelf,
elkaar en de school. Door onze Kanjertraining leren
we dat het belangrijk is betrouwbaar te zijn, samen
te kunnen werken en zelfvertrouwen te hebben.
Zo creëren we met elkaar een fijne plek voor alle
kinderen, waar iedereen zich veilig en vertrouwd
voelt. In de klassen werken we allemaal op dezelfde
manier en volgens dezelfde regels. Kinderen leren

Nieuwe kennis wordt in context geplaatst. Hierdoor
leren kinderen geen losse feitjes, maar leren ze juist
verbanden zien. In de projectklas doen we daar nog
een schepje bovenop. Onder begeleiding van onze
specialist werken begaafde leerlingen aan het
ontwikkelen van echte onderzoeksvaardigheden.

Zo halen wij het maximale uit alle kinderen, het
beste voor ieder kind.

Fontein heeft ruim aandacht voor computational
skills en 21ste eeuwse vaardigheden. We halen de
moderne maatschappij de school binnen en leren
kinderen om met computers nieuwe oplossingen te
bedenken. Technologie speelt daarin een belangrijke
rol. Speciaal daarvoor hebben wij een laptopkar.
Hiermee werken de leerlingen van groep 3 tot en
met groep 8 mee in hun eigen klaslokaal, elke week
op laptops en tablets aan computervaardigheden.
De kleutergroepen hebben iPads tot hun beschikking om deze vaardigheden te leren. We brengen
kinderen ook informatievaardigheden bij die helpen
bij het vinden, beoordelen en verwerken van
informatie. Op die manier ontwikkelen leerlingen
digitale talenten en technische vaardigheden. Zo
bereiden we onze kinderen voor op hun toekomst.

3.2 Ontdekkend leren

3.3 Duurzaam samen

Wij stimuleren creatief en logisch denken. Tijdens de
lessen is er daarom ruimte voor ontdekkend leren.
We dagen kinderen uit vragen te stellen en de
wereld actief te onderzoeken. Daarom zijn de lessen
voor wereldoriëntatie thematisch vormgegeven.

Wij zorgen voor een veilige, warme sfeer waarin
ieder zich thuis voelt. Dat doen we samen met
ouders, kinderen en onze partner in kinderopvang.
Wij bieden ieder kind passend onderwijs tijdens de
hele basisschoolperiode binnen onze capaciteiten.
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We helpen onze leerlingen hun kwaliteiten en
mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. Onze
leerlingen komen binnen hun eigen mogelijkheden
maximaal tot ontwikkeling. We zijn er namelijk van
overtuigd dat ieder kind zijn eigen unieke, sterke
kanten heeft. Niet ieder kind leert op dezelfde
manier en heeft behoefte aan dezelfde dingen. Dat
vinden wij heel normaal. Daarom bieden wij onderwijs op maat. Met elkaar zorgen we voor een goede
basis voor groei en ontwikkeling.

4. Ons onderwijs
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind
op zijn eigen niveau maximaal presteert
en we zetten ons hier dagelijks voor in. In
een gezamenlijke verantwoordelijkheid
met u als ouders, bereiden we uw kind
voor op de wereld van morgen. Wij kunnen
hier heel veel over vertellen en doen dat
ook graag. In deze schoolgids beperken we
ons tot de grote lijn. Voor meer informatie
verwijzen wij u graag naar onze andere
gidsen, zoals de kleutergids en de overblijfgids. U vindt deze gidsen op onze website.

4.1 Vakken
Voorschoolse educatie
Fontein heeft een eigen peuteropvang met VVE. De
peuteropvang wordt geleid door Up Kinderopvang

(onderdeel van Kinderopvang Morgen) en is
bedoeld voor kinderen van twee en een half tot
vier jaar. Het voorschoolprogramma heeft een
vast dagritme met veel aandacht voor taal, rekenen,
sociale vaardigheden en de motorische en creatieve ontwikkeling van uw kind. Zo leert uw kind
spelenderwijs allerlei vaardigheden die belangrijk
zijn op de basisschool.
Starten op Fontein
Kinderen in groep 0, 1 en 2 hebben nog geen
vakken zoals in de groepen 3 tot en met 8.
Toch wordt er ook op deze leeftijd gericht aan de
ontwikkeling van de kinderen gewerkt. In de groep
is ontwikkelingsmateriaal aanwezig, waarmee de
kinderen op hun eigen niveau spelenderwijs
kunnen leren. Ontdekkend, spelend en onderzoekend leren staan centraal met aandacht aan lezen,
taal, schrijven en rekenen. In de peuter- en kleutergroepen wordt thematisch gewerkt met daarbij veel
aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Ook wordt er gewerkt aan gewoontevorming en
regelmaat. Vaardigheden die in de latere jaren op
school van pas zullen komen. Er is een doorgaande
lijn vanaf de peuters naar de kleuters. Fontein is
sinds 2021 een kindcentrum. Dat betekent dat er
een doorgaande lijn is van 2 t/m 12 jaar.

9

4.2 Uitstroom

4.3 Lestijden

Hieronder kunt u de scores zien van de Centrale
Eindtoets op Fontein. Ons streven is dat het
aansluit bij de blauwe norm die wij ons als
Octantscholen opleggen. Ieder jaar bepalen wij
als scholen onze eigen doelen, los van de
landelijke trend. De blauwe norm ligt boven de
landelijke gemiddelden.

Groep 1 t/ m 8
Maandag tot en met vrijdag (vijf-gelijke-dagen)
08.30 - 14.15 uur
De actuele vakanties en belangrijke data vindt u
op onze website.

Gemiddeld resultaat Centrale Eindtoets

					Fontein			Landelijk
2018					536,0				535,6
2019					537,3				536,1
2020					Geen eindtoets		Geen eindtoets
2021					533,9				535,0
In 2020 is de CET niet afgenomen in verband met de coronamaatregelen.
Uitstroom groep 8 naar het voortgezet onderwijs (2021)

Schoolvorm				Percentage
Vmbo					33%
Vmbo/ Havo				8%
Havo					21%
Havo/ VWO				17%
VWO					21%
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kwaliteitsondersteuners aanwezig. De kwaliteitsondersteuners coördineren de leerlingondersteuning.
We werken samen met een schoolmaatschappelijk
werker en er zijn twee leerlingondersteuners.
Samen ondersteunen wij onze leerlingen met
verschillende voorzieningen. Deze kunt u vinden
op onze website.

5.2 Externe ondersteuning
Fontein kan naast zijn eigen interne experts rekenen op een paar stevige kennispijlers buiten de
schoolmuren. De twee belangrijkste pijlers zijn
Octant en de Stichting Passend Primair Onderwijs
Haaglanden (SPPOH).

5.3 Voor en na schooltijd

5. Ondersteuning
voor uw kind
Fontein zet hoog in op passend onderwijs.
Onze leerlingen komen binnen hun eigen
mogelijkheden maximaal tot ontwikkeling. We helpen onze leerlingen hun kwaliteiten en mogelijkheden zo goed mogelijk
te benutten. Die hulp bij het leren noemen
we ‘ondersteuning’. Daarnaast zijn wij
een begaafdheidsprofielschool.

5.1 Interne ondersteuning
Loopt uw kind ver voor in zijn ontwikkeling en kan
hij een extra uitdaging gebruiken of is er juist extra
aandacht nodig op bepaalde gebieden die achterblijven? Onze specialisten helpen ieder kind in zijn
of haar ontwikkeling. Fontein werkt met verschillende specialisten. Verder zijn in onze school twee

Up Kinderopvang biedt in ons schoolgebouw voor-,
tussen- en naschoolse opvang aan onze leerlingen.
Vanaf 7:30 uur is uw kind welkom bij Fontein. Wij
begeleiden de kinderen naar de klas en na schooltijd
worden de kinderen opgehaald voor de naschoolse
opvang, waar zij tot 18:30 uur kunnen blijven.
Omdat we een kindcentrum zijn, kunnen kinderen
op 1 locatie blijven (tot en met 8 jaar) en vloeit
schooltijd automatisch over in opvang.
Na binnenkomst krijgen de kinderen fruit en
limonade en praten we aan tafel met hen over hun
dag op school, hun interesses en welke activiteiten
er die dag gedaan kunnen worden. Vervolgens is
er tijd om binnen- of buiten te spelen of om een
activiteit te doen.
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6. De rol van
ouders in de
school
Wij vinden het belangrijk dat er een goed
contact is tussen de school en de ouders.
Een goede samenwerking tussen medewerkers, kinderen en ouders vormt de
basis voor een goed schoolklimaat. Een

goede, fijne school maken we met elkaar!
Met vragen over de gang van zaken op
school of in geval van specifieke vragen
over uw kind kunt u altijd terecht bij de
leerkracht van uw kind. U kunt na schooltijd even langslopen, maar u kunt natuurlijk ook een afspraak maken.
Praat mee, denk mee, werk mee
Onze school heeft veel betrokken ouders die
zich voor onze school inzetten. U kunt als ouders
ook meehelpen om onze school te versterken.
Op onze site vindt u de informatie op welke
manieren u kunt helpen.

6.1 Blijf op de hoogte
We houden u als ouder op verschillende manieren
op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en
van schoolzaken. Hiervoor gebruiken we verschillende middelen zoals Parro, onze website, nieuwsbrieven en sociale media. Voor de uitgebreide
manieren om op de hoogte te blijven kunt u onze
website raadplegen.

7. Praktische
zaken
Praktische zaken uit het alledaagse leven bij ons op
school vindt u op een rijtje op onze website. Heeft
u nog meer vragen? Loop dan langs bij één van de
medewerkers op school.

8. Aanmelden
Wilt u zich aanmelden op onze school? Ga dan naar
de website voor het aanvragen van een kennismakingsgesprek of maak een afspraak voor een
intakegesprek met de directie.

Steenuillaan 2
2496 PN Den Haag
015 - 310 60 66
www.fontein-octant.nl

