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Voorwoord | Foreword

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van Casa tweetalige Montessorischool

Good communication between parents and school is important. After all, primary school is an important
part of a person's life. Both for the children and for you.

This school guide is intended for parents, caregivers and others involved with our school. In this guide you
will find practical information such as school hours, holidays, study days, school rules and childcare. It
describes how we organise education and which choices we have made in this respect. What we find
important and how we differ from other primary schools. We explain the mission and vision on which our
school is based and what you can expect from us.

The school guide also provides relevant information about parental involvement in the school and the other
ways in which we inform you.

This school guide has been drawn up with the consent of the parents' section of the Participation Council
(MR).

We wish you much reading pleasure.

On behalf of the team of Casa Bilingual Montessori School



1 Over de school | About the school

1.1 Algemene gegevens | General information

Contactgegevens | Contact details
Casa tweetalige Montessorischool
Goudenregensingel 25 A
2641AV Pijnacker

 0152010376

 http://www.casaschool.nl

 info@casaschool.nl

http://www.casaschool.nl/


Extra locaties | Additional locations
Koningshof (Locatie voor de bovenbouw | Location for the Upper Elementary)
Duivestein 23
2641LG Pijnacker
 +31 15 2010376

Toddlers (Locatie voor de peuters | Location for the toddlers)
Duivestein 29
2641LG Pijnacker
 +31 15 2001200 (allen voor de peuters | only for the toddlers)

Schoolbestuur | School board
Stichting Casa School
Aantal scholen | Amount of schools: 1
Aantal leerlingen | Amount of pupils : 331
 http://www.casaschool.nl

Schooldirectie | School management
Functie Naam E-mailadres
Function Name Email Address

Directeur - Bestuurder Tessa Wessels directie@casaschool.nl
Director - Board member

Samenwerkingsverband | Partnership
Onze school is aangesloten bij Stichting Passend Primair Onderwijs Delft e.o..
Our school is affiliated with Stichting Passend Primair Onderwijs Delft e.o. (Foundation for Appropriate
Primary Education).

http://www.casaschool.nl/


Aantal leerlingen | Amount of pupils
Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

Amount of pupils in 2021-2022 Amount of pupils in the previous years

2021-2022

* inclusief 1- tot 3-jarigen: 452 leerlingen | * including 1 to 3 year olds: 452 pupils

Casa is gestart in 2011 met 22 kinderen en zal doorgroeien naar maximaal 465 in de leeftijd van 1-12 jaar.
Omdat in dit overzicht alleen de leeftijd van 4-12 jaar wordt getoond, zal dit maximaal uitkomen op 360
kinderen.

Casa started in 2011 with 22 children and will grow to a maximum of 465 in the age range of 1-12 years. As
this overview only shows the 4-12 year age group, the maximum number of children is 360.



1.2 Missie en visie | Mission and Vision

Kenmerken van de school | Characteristics of the school

Bilingual (NL/EN) Integrated education/day care

Going to school from the age of 1 Supporting Independence

Missie en visie | Mission and Vision

Missie | Mission

‘Door het kind naar een betere wereld – Education for Life:’
‘Through the child to a better world - Education for Life:’

Op Casa koesteren wij de innerlijke kracht van kinderen, zodat zij bij kunnen dragen aan een
verantwoordelijke en duurzame samenleving.
At Casa, we nurture the inner strength of children, so that they can contribute to a responsible and
sustainable society.

Visie | Vision

Vanuit de waarden moed en verbinding bieden wij kinderen een tweede thuis; een ‘Casa’. Een rijke,
geordende, breed georiënteerde omgeving, waarin kinderen doelgericht en vrij kunnen bewegen en
waarbij onze begeleiding aansluit bij de ontwikkelingsbehoefte van ieder kind.

Based on the values of courage and connection, we offer children a second home; a 'Casa'. A rich, orderly,
broadly oriented environment, in which children can move purposefully and freely and in which our guidance
matches the developmental needs of each child.

Ambitie | Ambition

Het kind is wereldburger en neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen, wat bijdraagt aan
wereldvrede.

• Het kind heeft een lerende houding.
• Het kind is zelfsturend in het leerproces.
• Het kind kan zelfstandig keuzes maken, reflecteren, creatief denken en met

veranderingen omgaan.
• Het kind beheerst de basisvaardigheden zodat ze goed functionerendeburgers van de wereld zijn.
• Het kind is zich er bewust van dat hij of zij onderdeel is van een grotergeheel en dat hij of

zij hiervan a�ankelijk is.



The child is a world citizen and takes responsibility for its own actions, contributing to world peace.

• The child has a learning attitude.

• The child is self-directed in its learning process.

• The child can make independent choices, reflect, think creatively and handle change.

• The child masters the basic skills so that they are well-functioning citizens of the world.

• The child is aware that he or she is part of a greater whole and that he or she is dependent on it.

Identiteit | Identity

Het uniek concept van Casa is gebaseerd op ‘Zes pijlers’. Deze pijlers zijn hieronder samengevat:
Casa's unique concept is based on 'Six Pillars'. These pillars are summarised below:

1. AMI-Montessori-benadering | AMI-Montessori approach

Casa werkt volgens de AMI (Association Montessori International) –richtlijnen.
Casa works according to the AMI (Association Montessori International) guidelines.

2. Tweetalig onderwijs | Bilingual education

Casa biedt lessen in het Engels en Nederlands aan. Het is ons uitgangspunt dat in iedere groep
tegelijkertijd één Nederlandstalige begeleider en één Engelstalige begeleider werkzaam is.
Casa offers classes in English and Dutch. Our starting point is that every group should have one
Dutch-speaking guide and one English-speaking guide working at the same time.

3. "All Day All Year"-concept

Casa biedt kinderen gedurende de hele dag een divers onderwijsprogramma. Er is geen onderscheid
tussen de schoolse en naschoolse activiteiten zoals op traditionele scholen. Casa biedt ook het hele jaar
door vakantieflexibiliteit voor gezinnen.
Casa offers children a diverse educational programme throughout the day. There is no distinction between
school and after-school activities as in traditional schools. Casa also offers year-round holiday flexibility for
families.

4. Continu leertraject vanaf 1 jaar | Continuous learning path from 1 year

Op Casa worden kinderen vanaf 1 jaar volgens de Montessori didactiek en pedagogiek begeleid.
At Casa, children from the age of 1 are guided according to the Montessori didactics and pedagogy.

5. Natuureducatie | Nature education

Casa biedt dagelijks mogelijkheden voor interactie met de natuur, techniek en het milieu.
Casa offers daily opportunities for interaction with nature, technology and the environment.

6. Voeding en voedselbereiding | Nutrition and food preparation

Kinderen zijn van jongs af aan dagelijks betrokken bij alle aspecten van voeding.
From an early age, children are involved in all aspects of nutrition on a daily basis.



2 Het onderwijs | Education

2.1 Organisatie van het onderwijs | Organisation of education

Montessori onderwijs: Kindgerichte benadering | Montessori education: Child-centred approach

De aanpak van het onderwijs is kindgericht en gebaseerd op wederzijds respect en samenwerking. Er
is voor kinderen een geordende en veilige omgeving waar ze vrij zijn om te verkennen en te
ontdekken. De omgeving is ontworpen om aan de behoeften van kinderen in verschillende
ontwikkelingsstadia te voldoen. De natuurlijke liefde voor het leren en het belang van het leren in hun
eigen tempo wordt hier gekoesterd. Het onderwijs wordt niet alleen gezien als onderwijzen (het
doorgeven van informatie) of overdragen van cultuur, maar omvat opvoeding in de breedste zin van
het woord. Ouders, begeleiders en het kind zelf zijn erbij betrokken. Deze methode is gebaseerd op
het volgen van kinderen – op het herkennen van de behoeften en eigenschappen van kinderen van alle
leeftijden en het inrichten van een geschikte, voorbereide omgeving.

Belangrijk hierbij is dat kinderen leren van elkaar, kinderen krijgen daarom onderwijs in heterogene
groepen van:

• 1 - 3 jaar
• 3 - 6 jaar
• 6 - 9 jaar
• 9 - 12 jaar

The approach to education is child-centred and based on mutual respect and cooperation. Children are
provided with an orderly and safe environment where they are free to explore and discover. The
environment is designed to meet the needs of children at different stages of development. The natural
love of learning and the importance of learning at their own pace is nurtured here. Education is not just
seen as teaching (passing on information) or transmitting culture, but includes education in its broadest
sense. Parents, guides and the child itself are involved. This method is based on following children - on
recognising the needs and characteristics of children of all ages and arranging a suitable, prepared
environment.

It is important that children learn from each other, which is why children are taught in heterogeneous
groups:
• 1 - 3 years
• 3 - 6 years
• 6 - 9 years
• 9 - 12 years

Burgerschapsonderwijs op Casa | Citizenship education at Casa

Casa hecht veel waarde aan de ontwikkeling van burgerschap. Burgerschap zit in de haarvaten van de
visie Casa. Onze missie als school is “Door het kind naar een betere wereld - Education for life”. En de
eerste ambitie die wij hebben geformuleerd is “Het kind is een wereldburger en neemt
verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen, wat bijdraagt aan wereldvrede.”

De wettelijke eis tot bevordering van burgerschap krijgt onder meer vorm in een doelgerichte aanpak.



Dit betekent dat het burgerschapsonderwijs tenminste gericht is op realisering van geconcretiseerde
leerdoelen. Onze doelstelling is om kinderen kennis, attitude, vaardigheden, reflectievermogen en
gewenste gedragsvormen mee te geven op de volgende gebieden:

1. Democratisch handelen,

2. Maatschappelijk verantwoord handelen,

3. Omgaan met conflicten, en

4. Omgaan met verschillen.

Casa attaches great value to the development of citizenship. Citizenship is at the very heart of Casa's vision.
Our mission as a school is "Through the child to a better world - Education for life". And the first ambition we
have formulated is "The child is a world citizen and takes responsibility for his own actions, contributing to
world peace".

The legal requirement to promote citizenship takes shape, among other things, in a goal-oriented approach.
This means that citizenship education is at least aimed at the realisation of concrete learning goals. Our
objective is to provide children with knowledge, attitude, skills, reflective capacity and desired forms of
behaviour in the following areas:

1. Democratic action,

2. Acting in a socially responsible manner,

3. Dealing with conflicts, and

4. Dealing with differences.

Groepen op school | Groups at school



Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden
en niveaus zitten in één klas

Our pupils are grouped as follows:

• Section groups / Core groups / Heterogeneous groups: pupils of different ages and levels are in
one class

Invulling onderwijstijd | Implementation of education time
Wat is Onderwijstijd? | What is education time?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
With education time we mean the hours in a week that the pupil is at school. The interpretation of
teaching time may differ per school. Children are entitled to sufficient hours of education.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2 | Implementation of education time year 1 and 2

Vak

Block

Leerjaar 1

Year 1

Leerjaar 2

Year 2

Ononderbroken werktijd
ochtend

Uninterrupted working
time morning

15 uur 15 uur

Kring

Circle 2 u 30 min 2 u 30 min

Eten

Eating 2 u 30 min 2 u 30 min

Buitenspelen

Outside play 2 u 30 min 2 u 30 min

Ononderbroken werktijd
middag

Uninterrupted working
time afternoon

5 uur 5 uur

Groepsactiviteit

Group activity 2 u 30 min 2 u 30 min

Kinderen in de onderbouw werken zelfstandig. De omgeving is hier helemaal op ingericht, met speciaal
ontwikkeld materiaal en activiteiten. Hiermee kunnen de kinderen de wereld verkennen, leren lezen en
schrijven en getalbegrip ontwikkelen. De kinderen helpen bij het voorbereiden van de snack en gaan
ook zelfstandig snacken. Naast de activiteiten in de klas kunnen kinderen tijdens de werkperiode in de
ochtend ook naar het gymlokaal, het buitenwerk of het atelier.

Vanaf 14.00 is er verrijkte opvang voor de kinderen met een NSO- of Totaalpakket. Er werken
groepsbegeleiders (leerkrachten) tot 18.00 uur en hierdoor loopt de "onderwijstijd" ook tot 18 uur. Dit



gebeurt ook gedurende de reguliere schoolvakanties. Vandaar ons "All Day, All Year" concept.

Children in the Children’s House work independently. The environment is completely designed for this, with
specially developed materials and activities. This allows the children to explore the world, learn to read and
write and develop number sense. The children help prepare the snack and also snack independently. In
addition to classroom activities, children can also go to the gym, outside work or the atelier during the
morning work period.

From 14.00 there is enriched care for the children with an NSO or Total package. Group guides (teachers)
work until 18.00 and therefore the "education time" also runs until 18.00. This also happens during the
regular school holidays. Hence our "All Day, All Year" concept.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8 | Implementation of educational time years 3 - 8

Vak

Block

Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Kunstzinnige en
creatieve vorming

Artistic and creative
education

2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur

Bewegingsonderwijs

Physical education 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur

Ononderbroken
werktijd ochtend

Uninterrupted working
time morning

15 uur 15 uur 15 uur 15 uur 15 uur 15 uur

werktijd middag 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur

Uninterrupted working time afternoon



In de werktijd werken kinderen zelfstandig of in groepjes, aan de hand van hun doelenboek en
planning. Gedurende deze tijd krijgen ze ook instructies/lesjes van de begeleiders. Daarnaast zijn er
gedurende de week verschillende activiteiten buiten de klas, zoals tuinieren, werkplaats/science center,
muziek, kunst, digitale geletterdheid en sport. Bij toerbeurt hebben de kinderen kookdienst.

In de middag (12:30 -14:00) wordt er wederom gewerkt (individueel of in groepen) en worden o.a.
spreekbeurten gehouden en kanjer-training gegeven.

Vanaf 14:00 is er verrijkte opvang voor de kinderen met een NSO (Naschoolse opvang)- of
Totaalpakket. Er werken groepsbegeleiders (leerkrachten) tot 18 uur en hierdoor loopt de
"onderwijstijd" ook tot 18 uur. Dit gebeurt ook gedurende de reguliere schoolvakanties vandaar ons "All
Day, All Year"-concept.

Ons dagprograma ziet er als volgt uit:

• 7:30 - 8:00 : Voorschoolse opvang
• 8:00 - 8:30 : Vrije inloop (alle kinderen worden verwacht om 8:30)
• 8:00 - 11:30  : Werktijd en activiteiten
• 11:30 - 12:30  : Lunch en buiten spelen
• 12:30 - 14:00  : Werktijd en activiteiten
• 14:00 : Kinderen met een korte dag gaan naar huis
• 14:00 - 18:00  : Werktijd en activiteiten
• 17:00 - 18:00  : Kinderen worden opgehaald

During working time, children work independently or in groups, according to their goal book and planning.
During this time, they also receive instructions/lessons from the supervisors. In addition, during the week
there are various activities outside the classroom, such as gardening, workshop/science centre, music, art,
digital literacy and sports. In rotation, the children are on cooking duty.

In the afternoon (12:30 -14:00), there is work again (individual or in groups) and there are, among other
things, talks and kanjer-training.

From 14:00, there is enriched care for the children with an NSO (After School Care) or Total package. Group
guides (teachers) work until 18:00, which means that "education time" also runs until 18:00. This also
happens during the regular school holidays, hence our "All Day, All Year" concept.

Our daily programme is as follows:

• 7:30 - 8:00 : early school care
• 8:00 - 8:30 : Walk-in (all children are expected at 8:30)
• 8:00 - 11:30 : Working time and activities
• 11:30 - 12:30 : Lunch and playing outside
• 12:30 - 14:00 : Working time and activities
• 14:00 : Children with a short day go home
• 14:00 - 18:00 : Working time and activities
• 17:00 - 18:00 : Children are picked up



Extra faciliteiten | Additional facilities
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Atelier en muziekruimte
• Moestuin
• Ontdekhoek (middenbouw) en Science Center (bovenbouw)
• Keuken per bouw/klas
• Buiten werkplaats en dierenverzorgplaats

Our school has the following additional facilities:

• Library
• Playroom
• Atelier and music room
• Vegetable garden
• Discovery corner (Lower Elementary) and Science centre (Upper Elementary)
• Kitchen per section/class
• Outside workshop and animal care area



2.2 Het team | The team

Uitgangspunten en verschillende disciplines | Starting points and different disciplines

Casa werkt met circa 430 kinderen en volgt de AMI Montessori norm. De kinderen worden zowel in het
Nederlands als in het Engels begeleid.

Wij spreken bij Casa niet van leerkrachten, maar van groepsbegeleiders. In de onderbouw werken er
naast de groepsbegeleiders ook assistenten. Parallel aan alle groepen zijn er activiteitenbegeleiders. Zij
geven muziek, kunst, sport, digitale geletterdheid, natuur, wetenschap & technologie. Daarnaast
krijgen de kinderen begeleiding bij het koken en het leren over voeding.

Casa works with about 430 children and follows the AMI Montessori guidelines. The children are guided in
Dutch as well as in English.

At Casa we do not speak of teachers, but of group guides. In the lower school there are assistants as well as
group guides. Parallel to all groups there are activity guides. They provide music, art, sports, digital
literacy, nature, science & technology. In addition, the children receive guidance in cooking and learning
about nutrition.

Indeling van de Organisatie | Structure of the Organisation

Casa werkt met een managementteam. Dit team bestaat uit vier leden, te weten de directeur-
bestuurder met drie teamleiders. De teamleider Toddlers stuurt de Toddler-begeleiders aan. De
teamleider onderbouw (OB) stuurt twee teams aan, te weten team OB-groepsbegeleiders en team OB
support-begeleiders. De teamleider midden- en bovenbouw (MB & BB) stuurt drie teams aan, te
weten team MB-groepsbegeleiders, team BB-groepbegeleiders en team MB/BB support-begeleiders.

Het MT maakt gebruik van een aantal adviseurs op het gebied van financiën, HR/organisatie,
onderwijskwaliteit en Special Needs voor kinderen.

Casa works with a management team. This team consists of four members, namely the managing director
and three team leaders. The Toddlers team leader directs the Toddler guides. The team leader of the
Children’s House (CH) supervises two teams, namely the CH group guides team and the CH support guides
team. The team leader Lower and Upper Elementary (LE & UE) supervises three teams: team LE group
guides, team UE group guides and team LE/UE support guides.

The MT makes use of a number of advisors in the areas of finance, HR/organisation, educational quality and
Special Needs for children.



Vakleerkrachten | Specialist teachers
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

The following specialists are present at our school:

Handvaardigheid Muziek Spel en beweging / Tekenen Wetenschap en Technologie
bewegingsonderwijs

Arts and Crafts                         Music Games and exercise / Drawing Science and Technology
movement education

Verlof personeel | Staff holidays

Vakantie verlof | Holiday leave:

Zowel kinderen als medewerkers kunnen gedurende het schooljaar verlof opnemen, dus (ook) buiten
de reguliere schoolvakanties om. Casa heeft begeleiders in dienst die de vakantie van hun collega's
vervangen. Jaarlijks geven alle medewerkers hun vakantieplanning door.

Both children and staff can take leave during the school year, so (also) outside the regular school
holidays. Casa employs guides who replace the holidays of their colleagues. Every year, all staff members
pass on their holiday planning.

Ziektevervanging | Sick leave:

Bij Casa staan er altijd twee of meer begeleiders op de groep. Daardoor zal het zelden voorkomen dat
een klas naar huis gestuurd hoeft te worden. Omdat begeleiders op Casa een hele specifieke aanpak
hebben kan niet iedereen invalwerk doen op Casa. Ziekte wordt zoveel mogelijk opgevangen binnen de
bouw, door directe collega's of indien mogelijk de vakantie vervanger.

At Casa, there are always two or more guides in the group. Therefore, it will rarely happen that a class has
to be sent home. Because Casa's guides have a very specific approach, not everyone can work as a substitute
at Casa. Sickness is covered as much as possible within the section, by direct colleagues or, if possible, by the
holiday replacement.



2.3 Aanbod voor het jonge kind | Support for the young child

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Kindcentrum. Het aanbod voor het jonge kind
organiseren we zelf.

Casa is een geïntegreerd kindcentrum met een doorlopende leerlijn van 1-12 jaar.

Als kinderen kunnen lopen kunnen ze in de peutergroep (1-3 jaar) starten. In een voor hen aangepaste
omgeving leren ze ona�ankelijk te worden. Ze eten ’s middags warm en worden zoveel mogelijk
betrokken bij het voorbereiden van het eten. Verder worden er ook ‘practical life’-activiteiten en
sensorische en exploratieve werkjes aangeboden die ook in de onderbouw beschikbaar zijn. Ook
wordt er direct gestart met zindelijkheidstraining. De kinderen krijgen trainingsbroekjes aan en
worden gestimuleerd om naar het toilet te gaan.

Rond de leeftijd van drie jaar gaan de kinderen naar de onderbouw (3-6 jaar). Ze komen dan in de
volgende ontwikkelfase. Voor kinderen van deze leeftijdsgroep is educatief
Montessori-materiaal aanwezig, speciaal afgestemd op het ontwikkelen en verfijnen van
vaardigheden, waaronder:

• fijne motoriek;
• orde en structuur;
• taal;
• zintuiglijke waarneming.

Our school has additional support for the young child: Child Centre. We organise the programme for the
young child ourselves.

Casa is an integrated child centre with a continuous learning line from 1-12 years.

When children can walk, they can start in the toddler group (1-3 years). In an environment adapted to them,
they learn to become independent. They have a hot meal at lunchtime and are involved in preparing it as
much as possible. “Practical life" activities and sensory and exploratory works are also offered, which are
also available in the Children’s House. Also, toilet learning is started immediately. The children are given
training pants and are encouraged to go to the toilet.

Around the age of three, the children move to the Children’s House (3-6 years). They then enter the next
stage of development. For children of this age group, Montessori educational materials are available,
especially geared towards developing and refining skills, including:

• fine motor skills;
• order and structure;
• language;
• sensory perception.

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan | Quality assurance and school
plan



Wat is kwaliteitszorg? | What is quality assurance?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Schools work with a plan to increase the quality of their education. The plan helps them to continue to
offer education that satisfies all concerned. Quality assurance is about how the goals in the plan are
achieved.

Doelen in het schoolplan | Goals in the school plan

Rollen begeleiders | Roles of the guides:

Casa streeft ernaar het kind eigenaar te laten worden van zijn eigen leerproces. Daarnaast is het
stimuleren van onderzoekend leren en leren vanuit intrinsiek motivatie heel belangrijk op Casa. Dit
vraagt een andere invulling van de rol van de begeleiders in vergelijking met reguliere scholen. Op Casa
heeft een begeleider de volgende rollen:

Casa aims to make children the owners of their own learning process. In addition, stimulating inquiry-based
learning and learning from intrinsic motivation is very important at Casa. This requires a different
interpretation of the role of the guides, compared to regular schools. At Casa, a guide has the following
roles:

Rollen van de begeleider in de onderbouw | Roles of the guides in the Children’s House:

• Observant: Observeert en bepaalt op basis daarvan zijn/haar handelen.
• Instructeur: koppelt de omgeving aan het kind, door duidelijke instructies te geven van

de materialen.
• Bewaker van orde: houdt de voorbereide omgeving in stand - deze moet zeer geordend,

schoon en aantrekkelijk zijn.
• Bewaker van regelmaat: stelt grenzen en bepaalt regelmaat - daarbinnen kunnen kinderen vrij

keuzes maken.
• Observer: Observes and determines his/her actions based on that.
• Instructor: links the environment to the child by giving clear instructions of the materials.
• Keeper of order: maintains the prepared environment - it has to be very orderly, clean and attractive.
• Guardian of regularity: sets boundaries and determines regularity - within this, children can make free

choices.

Rollen van de begeleider in de midden- en bovenbouw | Roles of the guides in the Lower and Upper
Elementary:

• Mentor: Stelt samen met het kind leerdoelen en begeleidt bij het maken van de planning en
de evaluatie van de behaalde resultaten.

• Coach: ondersteunt het kind in het zelfsturend leerproces en helpt het kind te reflecteren op
zijn ontwikkeling.

• Inspirator: prikkelt de verbeelding van kinderen door het vertellen van verhalen over de wereld
en stimuleert de kinderen om op onderzoek uit te gaan

• Instructeur: geeft lesjes in vaardigheden, rekeninghoudend met de leerstijl en het karakter
van het kind

• Mentor: Sets learning goals together with the child and assists in planning and evaluating the



results achieved.
• Coach: supports the child in the self-directed learning process and helps the child to reflect on its

development.
• Inspirer: stimulates the imagination of the children by telling stories about the world and

encourages the children to go and investigate
• Instructor: gives lessons in skills, taking into account the learning style and character of the child

Evaluatie onderwijs op Casa | Evaluation of education at Casa:

Middels functioneringsgesprekken, klassenevaluaties, coach en feedback sessies wordt het handelen
van de begeleiders geëvalueerd. De ondersteuningsbehoefte wordt in kaart gebracht en opgenomen in
het persoonlijke ontwikkelingsplan van de betreffende begeleider. De ondersteuning wordt extern of
indien mogelijk intern ingevuld.

The actions of the guides are evaluated by means of performance interviews, class evaluations, coach and
feedback sessions. The need for support is mapped out and included in the personal development plan of
the guide concerned. The support is provided externally or, if possible, internally.

Professionalisering | Professionalisation:

Om goed te zijn, moeten we consolideren en aan interne processes werken. Als team zijn we gefocust
en gericht op ontwikkeling. We verwachten betrokkenheid van eenieder bij het stellen van doelen, bij
verdieping en verbetering d.m.v. onderlinge feedback. Verschillende begeleiders op Casa zonder
Montessori achtergrond volgen een online Montessori opleiding van de NAMC of een interne
opleiding gegeven door een AMI instructeur.

To be successful, we need to consolidate and work on internal processes. As a team, we are focused and
oriented towards development. We expect everyone to be involved in setting goals, in deepening and
improving through mutual feedback. Several guides at Casa who do not have a Montessori background
follow an online Montessori training of the NAMC or an internal training given by an AMI instructor.

Ontwikkelplan | Development plan:

Een planmatige aanpak van verbeteractiviteiten aan de hand van een PDCA-cyclus, jaarplannen en
jaarverslagen, alsmede zelfevaluaties en tevredenheidsonderzoeken onder alle betrokkenen vormen de
basis voor de kwaliteitszorg. Het fundament hiervan rust op de gezamenlijk geformuleerde en
gedragen schoolvisie en bijbehorende ambities. Daarop bouwt Casa voort in de vorm van tal van
beleidsspeerpunten en verbeteracties. Deze vloeien voort uit het schoolplan en worden specifiek
gemaakt in het jaarplan. Op dit moment lopen de volgende verbeter-trajecten:

• Alle groepsbegeleiders handelen volgens de Casa-methode
• De kwaliteitskaders worden vastgelegd en een verbetercyclus wordt beschreven
• Ontwikkelen van een programma voor ouders (ondersteuning opvoeding en onderwijs)
• Zorgstructuur verbreden en verdiepen en de kwaliteit van de ondersteuning verbeteren
• Integratie van de digitale wereld in het curriculum van Casa

A systematic approach to improvement activities on the basis of a PDCA cycle, annual plans and annual
reports, as well as self-evaluations and satisfaction surveys among all stakeholders form the basis for
quality assurance. The foundation of this rests on the jointly formulated and supported school vision and
the accompanying ambitions. Casa builds on this in the form of numerous policy priorities and
improvement actions. These result from the school plan and are made specific in the annual plan. The
following improvement processes are currently underway:



• All group guides act according to the Casa method
• The quality frameworks are established and an improvement cycle described
• Developing a programme for parents (supporting upbringing and education)
• Broadening and deepening of the care structure and improving the quality of support
• Integration of the digital world in the Casa curriculum

Hoe bereiken we deze doelen? | How do we reach these goals?

Casa werkt met een jaarlijks ontwikkelplan. Hierin staan ontwikkelpunten die betrekking hebben op de
school, een bouw of groep beschreven.

Tweemaal per jaar evalueren we deze ontwikkelpunten. Deze evaluaties zijn gebaseerd op het volgende:

• tweejaarlijkse groepsevaluatie met groepsbegeleiders, directeur en teamleider
• tweemaandelijks overleg met Special Needs Coordinator (IB), directeur en teamleider
• tweemaandelijks overleg met HR adviseur, directeur en teamleider
• observaties MT in de groepen
• tweejaarlijkse individuele reflectiegesprekken van een begeleider met zijn/haar teamleider

We ronden de ontwikkelpunten af, stellen ze bij en voegen indien nodig nieuwe punten toe.

Op dit moment wordt deze evaluatie gedaan door leden van het MT, met input van de teams. We
streven ernaar om het opstellen van ontwikkelpunten en het evalueren ervan, steeds meer door de
teams zelf te laten doen.

Casa works with an annual development plan. It contains development points that relate to the school, a
section or group.

Twice a year, we evaluate these development points. These evaluations are based on the following:
• biannual group evaluation with group guides, the director and the team leader
• bimonthly consultation with Special Needs Coordinator (IB), director and team leader
• bimonthly consultation with HR advisor, director and team leader
• MT observations in the groups
• biannual individual reflection meetings of a supervisor with his/her team leader

We round off the development points, adjust them and add new points if necessary.

Currently, this evaluation is done by members of the MT, with input from the teams. We strive to let the
teams themselves do more and more of the development and evaluation of the points.



3 Ondersteuning en veiligheid | Support and safety

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen | Extra support for pupils

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel? | What is the School Support Profile?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Pupils sometimes need extra support. The school support profile states what extra support the school
offers, in addition to the basic support. The document also states which goals and wishes the school has
for the future. In addition, the profile deals with contact with parents regarding support. Teachers, the
school management and the board of governors jointly draw up the school support profile.

Ieder kind is uniek en de meeste kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen de Montessori-omgeving.
Ook op Casa is het echter zo dat sommige kinderen extra zorg nodig hebben. De mate en wijze waarop
kinderen de extra zorg krijgen, is zeer uiteenlopend. De signalering dat kinderen extra zorg nodig
hebben wordt door begeleiders, ouders en de IB-er (intern begeleider) gedaan. Als er extra zorg nodig is,
wordt besloten wat het vervolgtraject zal zijn. De coördinatie daarvan ligt bij de intern begeleider.
Ter ondersteuning van de intern begeleider heeft Casa een zorgteam waarin ook de directie zitting
heeft.
Every child is unique and most children develop optimally within the Montessori environment. However,
also at Casa some children need extra care. The extent and the way in which children receive extra care
varies greatly. The signalling that children need extra care is done by guides, parents and the IB-er
(internal supervisor). If extra care is needed, a decision is made as to what the follow-up course will be.
This is coordinated by the internal supervisor.
To support the internal supervisor, Casa has a care team in which the management also participates.

Interne zorgniveaus | Internal care levels:

1. Niveau één: Het kind ontwikkelt zich goed op Casa. Er is sprake van welbevinden en
betrokkenheid bij het leren en de ontwikkeling vertoont een stijgende lijn. Het kind wordt
goed gevolgd en begeleid door de begeleider.
Level one: The child develops well at Casa. There is a sense of well-being and involvement in
learning and the development shows an upward trend. The child is well followed and guided by
the guide.

2. Niveau twee: Er wordt geconstateerd dat het welbevinden en/of de ontwikkeling van een kind
niet optimaal zijn. De begeleider maakt notities hiervan in MRX, kiest (samen met het kind) een
doel en maakt hiervoor een plan, in overleg met de collega’s op de groep. Na zes weken evalueert
hij het plan en besluit tot continuering van het plan, als het aanslaat, of het inschakelen van IB-er
omdat het plan niet (voldoende) aanslaat. Ouders worden op de hoogte gesteld en hun mening
en deskundigheid wordt meegenomen in het vervolgplan. Van dit gesprek wordt een verslag
gemaakt.
Level two: It is observed that the well-being and/or development of a child are not optimal. The
teacher makes notes of this in MRX, chooses a goal (together with the child) and makes a plan, in
consultation with the colleagues in the group. After six weeks, he or she evaluates the plan and



decides whether to continue with the plan, if it works, or to call in the IB-er because the plan does
not work (enough). The parents are informed and their opinion and expertise is included in the
follow-up plan. A report is made of this conversation.

3. Niveau drie: Als de voortgang blijft stagneren wordt het kind besproken in het zorgteam.
Besloten wordt tot gebruikmaken van expertise aanwezig binnen het team of het inschakelen
van externe hulp, zoals b.v. verwijzing naar een externe deskundige of een aanmelding bij het
samenwerkingsverband voor het inschakelen van een preventief ambulant begeleider. Een
nieuw ontwikkelplan wordt opgesteld in samenspraak met het kind en de ouders. Bij dit plan en
de evaluatie wordt het zorgteam betrokken.
Level three: If progress remains stagnant, the child is discussed in the care team. A decision is made
to make use of the expertise present within the team or to call in external help, such as a referral to
an external expert or a registration with the partnership for the deployment of a preventive
ambulant counsellor. A new development plan is drawn up in consultation with the child and the
parents. The care team is involved in this plan and its evaluation.

4. Niveau 4: Ondanks de inzet van al het bovenstaande komt het kind onvoldoende tot
ontwikkeling op Casa. Het opstellen van een groeidocument wordt noodzakelijk voor het
aanvragen van een arrangement bij het samenwerkingsverband of voor het verwijzen van
een kind naar een andere school.
Level 4: Despite the efforts of all of the above, the child does not sufficiently develop at Casa.
The drawing up of a growth document becomes necessary for requesting an arrangement from
the partnership or for referring a child to another school.

Passend onderwijs | Appropriate education

Casa is onderdeel van PPO Delflanden, een samenwerkingsverband van 80 scholen uit Delft,
Lansingerland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp.
Casa is part of PPO Delflanden, a partnership of 80 schools from Delft, Lansingerland, Midden-Delfland and
Pijnacker-Nootdorp.

Contactgegevens | Contact details PPO Delflanden:

Buitenhofdreef 8,

2625 XR Delft

Telefoon | telephone : 015 285 5554

www.ppodelflanden.nl

De missie van dit samenwerkingsverband is om passend onderwijs te bieden voor ieder kind in de regio
waar dat nodig is.

In passend onderwijs komt een aantal onderwijswerkniveaus aan de orde:

• Basisondersteuning. De scholen hebben met elkaar afspraken gemaakt over wat iedere
basisschool moet kunnen bieden. In het schoolondersteuningsprofiel van de school zijn deze
afspraken terug te vinden. Dit is een nieuwe manier van samenwerken die betekent dat wij de
komende jaren gezamenlijk deze basisondersteuning verder gaan uitwerken (Casa’s niveau een
en twee).

• Soms zal een kind meer nodig hebben dan de basisondersteuning die de school biedt. Het
samenwerkingsverband zal bij die kinderen worden betrokken om na te gaan wat deze
kinderen nodig hebben. Wij spreken dan van een arrangement (Casa’s niveau drie).

• Bij een aantal kinderen zal blijken dat basisondersteuning niet toereikend is. Van het

http://www.ppodelflanden.nl/


arrangement is vastgesteld dat dit niet op de basisschool aangeboden kan worden en dat een
speciale lesplaats dan van toepassing is. In die situaties gaan wij samen met ouders en
scholen aan de slag om te komen tot de juiste onderwijsplek (Casa’s niveau vier).

The mission of this partnership is to provide appropriate education for every child in the region where it is
needed.

Appropriate education involves a number of educational levels:

• Basic support. The schools have made agreements with one another regarding what every
primary school must be able to offer. These agreements can be found in the school support
profile. This is a new way of cooperating, which means that in the coming years, we will jointly
elaborate on this basic support (Casa's level one and two).

• Sometimes, a child will need more than the basic support offered by the school. The partnership
will be involved in those children to determine what these children need. This is referred to as an
arrangement (Casa's level three).

• In the case of a number of children, it will turn out that basic support is not sufficient. It has been
established that the arrangement cannot be offered at the primary school and that a special
place of teaching then applies. In such situations, we work with parents and schools to find the
right educational placement (casas level four).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning | Future provision of additional
support

Binnen Casa werken AMI- (Association Montessori Internationale-) gediplomeerde collega's. Zij zijn
gespecialiseerd in het aanbieden van een breed curriculum afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften
van kinderen.

Vanaf schooljaar 2022/2023 gaat Casa een medewerker "special needs" inzetten. Zij zal zich onder
andere richten op kortere intensieve begeleiding. Daarnaast blijven wij extra ondersteuning geven aan
kinderen die Nederlands als 2e taal leren.

AMI- (Association Montessori Internationale) certified colleagues work within Casa. They are specialised in
offering a broad curriculum tailored to the developmental needs of children.

From the school year 2022/2023, Casa will be employing a "special needs" employee. Amongst other things,
she will focus on shorter intensive guidance. We will also continue to give extra support to children who are
learning Dutch as a second language.

Gediplomeerde specialisten op school | Qualified specialists at school

Taal en rekenen | Language and mathematics

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider



• Remedial teacher

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

We maken gebruik van externe specialisten voor taal en rekenen, zoals via de intern begeleider,
zonodig door middel van remedial teaching. Daarnaast zijn er collega's die specialist zijn in het
begeleiden van kinderen met een hoogbegaafdheid.

Which specialists work in this area?

• Internal supervisor
• Remedial teacher
• Specialists for gifted and talented children

We make use of external specialists for language and mathematics, such as through the internal
supervisor, if necessary by means of remedial teaching. There are also colleagues who are specialists in
guiding children who are highly gifted.

Sociaal emotioneel | Social and emotional

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Orthopedagoog

• Specialist Kanjer Training

Voor sociale en emotionele ontwikkeling gebruikt Casa Positive Discipline. Dit is een manier om
kinderen te begeleiden door hen te laten weten welk gedrag aanvaardbaar is op een manier die ferm,
maar vriendelijk is. Verschillende collega's hebben zich geschoold in coachen volgens Pos. Discipline.

Voor Kanjer-training hebben we een collega die een gecertificeerd trainer is en een tweede die de
opleiding in schooljaar 2022/2023 zal doen.

Which specialists work in this area?

• Internal supervisor

• Orthopedagogist

• Kanjer Training specialist

Casa uses Positive Discipline for social and emotional development. This is a way of coaching children by
letting them know which behaviour is acceptable in a way that is firm but friendly. Several colleagues have
been trained in coaching according to Pos. Discipline.

For Kanjer-training we have one colleague who is a certified trainer and another who will do the training in
the school year 2022/2023.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak | Behaviour, work attitude and approach to tasks

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?



• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Which specialists work in this area of interest?

• There are no qualified specialists for this area of focus

Motorische en lichamelijke ontwikkeling | Motor and physical development

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• vakleerkrachten Gym

Bij Casa zijn vakleerkrachten voor Gym aanwezig, die ook verschillende sportdagen per schooljaar
verzorgen.

Which specialists work in this area?

• Gym teachers

At Casa there are special teachers for physical education, who also organise several sports days per school
year.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging | Medical treatment and personal care

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Which specialists work in this area of interest?

• There are no qualified specialists for this area of focus

3.2 Veiligheid op school | Safety at school

Anti-pestprogramma | Anti-bullying program

Het anti-pestprogramma zit verweven in de aandacht die er op school is voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen. Montessori-onderwijs wordt ook wel vredesonderwijs genoemd, omdat
deze vorm van onderwijs zo gebaseerd is op de betrokkenheid en het welbevinden van kinderen.

In de onderbouw wordt veel aandacht besteed aan de omgangsnorm en 'Grace & Courtesy' lessen door
middel van rollenspel. De begeleiders werken volgens de methodiek Positive Discipline. Dit geeft hen
handvatten om kinderen te observeren, gedrag te analyseren en effectief te begeleiden. Daarnaast
spreken zij eenzelfde taal, welke tegelijkertijd 'firm & kind' is.

In de midden- en bovenbouw wordt veel samengewerkt; dit is op deze leeftijd enorm belangrijk.



Samenwerken vraagt van kinderen om hun eigen ideeën soms los te laten om flexibel te zijn en je aan
te passen aan anderen. Kinderen leren al van jongs af aan binnen het Montessori-onderwijs om
rekening te houden met elkaar. Ook in de midden- en bovenbouw wordt gewerkt vanuit de methodiek
Positive discipline. De kinderen leren dat zij deel uitmaken van een groep en dat zij met elkaar
empatisch en probleemoplossend kunnen werken. Door dagelijkse klassenvergaderingen worden
kinderen in hun kracht gezet om zichzelf te zijn, elkaar te ondersteunen en conflicten op te lossen. In
de bovenbouw wordt ook gewerkt met Kanjertraining.

Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school en zich gezien voelen. Als u u als
ouder het gevoel heeft dat dit niet het geval is, bespreek dit dan met de begeleiders van uw kind.

The anti-bullying programme is woven into the attention paid at school to the social-emotional
development of the children. Montessori education is also called peace education, because this form of
education is so heavily based on the involvement and well-being of children.

In the Children’s House, much attention is paid to the social norms and 'Grace & Courtesy' lessons by means
of role-playing. The guides work according to the Positive Discipline method. This gives them tools to
observe children, analyse behaviour and supervise effectively. In addition, they speak the same language,
which is simultaneously 'firm & kind'.

In the Lower and Upper Elementary children work together a lot; this is very important at this age.

Working together requires children to let go of their own ideas sometimes, to be flexible and to adapt to
others. From an early age, children learn within Montessori education to take each other into account. The
method of Positive Discipline is also used in the Lower and Upper Elementary. The children learn that they
are part of a group and that they can work together empathetically and problem-solve. Through daily class
meetings, children are empowered to be themselves, to support each other and to solve conflicts. In the
Upper Elementary we also work with Kanjer training.

We find it very important that children feel safe at school and feel seen. If you, as a parent, feel that this is
not the case, please discuss this with your child's teachers.

Sociale en fysieke veiligheid | Social and physical safety
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.

Deze wordt ingevuld door de bovenbouw leerlingen. Daarnaast is er in de midden- en bovenbouw
dagelijks een kring, waarin ruimte is voor kinderen om aan te geven hoe ze zich voelen en
bepalen kinderen met elkaar wat beter/anders kan in de klas.

Sociale en fysieke veiligheid voor alle leerlingen en medewerkers:

Casa streeft ernaar een geschikte leeromgeving te zijn voor iedere leerling. Als door de aanwezigheid
van een leerling de veiligheid van andere leerlingen en/of begeleiders niet gegarandeerd kan worden,
kan Casa besluiten het kind, in overleg met ouders, te schorsen (voor 1 of meerdere dagen). Het beleid
omtrent schorsing / verwijdering is te vinden in de bijlage.

Our school monitors the social safety perception of pupils. We administer a questionnaire via the survey
tool Vensters.

This is completed by the pupils in the Upper Elementary. In addition, there is a daily circle in the Lower and



Upper Elementary, in which children can express how they feel and determine together what could be
better or different in the classroom.

Social and physical safety for all pupils and staff:

Casa aims to be a comfortable learning environment for every pupil. If, due to the presence of a student,
the safety of other students and/or guides cannot be guaranteed, Casa can decide, in consultation with
parents, to suspend the child (for one or more days). The policy on suspension / removal can be found in
the appendix.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon | Anti-bullying coordinator and
confidential advisor
De ‘anti-pestcooördinatie’ ligt bij de begeleiders van de groepen. Iedere begeleider is verantwoordelijk
voor het tegengaan van pestgedrag. Voor ondersteuning kunnen ze bij collega's of teamcoördinator en
de directie terecht.

Anti-bullying coordination lies with the group guides. Each guide is responsible for combating bullying
behaviour. For support, they can contact their colleagues or team coordinator and the management.

Functie
Fuction

Naam
Name

E-mailadres
Email address

Vertrouwenspersoon
Confidential advisor

Jeanet Bossche jeanet@casaschool.nl

Vertrouwenspersoon
Confidential advisor

Engelien de Bruin engelien@casaschool.nl



4 Handige informatie voor ouders | Useful
information for parents

4.1 Hoe ouders worden betrokken | How parents are involved

Casa streeft ambitieuze doelen na, daarom is ouderbetrokkenheid heel belangrijk.

Ouder(s):

• Worden gezien en gehoord als ervaringsdeskundige van zijn/haar kind
• Observeren hun kind één keer per jaar in de groep
• Hebben twee keer per jaar een voortgangsgesprek
• Nemen actief deel als zijn/haar kind extra ondersteuning nodig heeft

Daarnaast worden er voor de ouders de volgende contactmomenten

georganiseerd:

• Wekelijkse binnenloop-momenten bij begeleiders
• Periodiek lesjes-ochtenden/-middagen, waarbij ouders lesjes van hun kinderen krijgen
• Presentatie-middagen, waarop kinderen hun projecten presenteren

Ook zijn ouders betrokken door hulp aan te bieden, bijvoorbeeld als:

• deelnemer in het eventteam (ouders die feesten en activiteiten organiseren op school)
• lid van de Kind Centrum-raad (KC raad)
• hulpouder bij allerhande activiteiten (uitjes, sportdag, lezen/rekenen, luizen-check etc.)
• gastspreker een les te geven in de klas
• specialist in het delen van kennis met de directie en/of begeleiders

Casa pursues ambitious goals, therefore parent involvement is very important.

Parent(s):

• Are seen and heard as experts on the experiences of their child
• Observe their child in the group once a year
• Have a progress discussion twice a year
• Participate actively if his/her child needs extra support

In addition, the following contact moments are organised for the parents:

• Weekly walk-ins with the guides
• Periodic lessons mornings/afternoons, where parents receive lessons from their children
• Presentation afternoons, when children present their projects

Parents are also involved by offering help, for instance as:



• participant in the event team (parents who organise parties and activities at school)
• Member of the Child Centre Council (CC-council)
• Helping parents with all kinds of activities (outings, sports day, reading/maths, lice-check etc.)
• guest speaker to give a lesson in the classroom
• specialist in sharing knowledge with the management and/or guides

Communicatie met ouders | Communication with parents
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Casa koestert een goede relatie met ouders en streeft naar een heldere en open communicatie.

Ouders worden geïnformeerd via nieuwsbrieven en op ouderavonden omtrent onder andere de
volgende onderwerpen:

• Het reilen en zeilen in de betreffende bouw van hun kind (begin schooljaar)
• Informatie over de werkweek (vlak voor de werkweek)
• Montessori-pedagogiek
• Tweetaligheid
• Opvoeding - Toepassing Montessori-principes thuis
• Uitleg over bijv. rekenonderwijs op Casa

Iedere ouder heeft toegang tot Parro, de communicatie-app van Casa. Hierin worden allerhande
mededelingen gedaan, zoals:

• belangrijke mededelingen m.b.t. wijzigingen dagindeling, stroomuitval e.d.
• aankomende activiteiten en bijbehorende informatie
• verzoeken voor ouderhulp
• menu van de week
• foto's en verslagen per groep
• KC-Raad notulen

Parro heeft ook een kalenderfunctie. Hierin staat de jaaragenda van alle sluitingsdagen, vakanties en
activiteiten op Casa.

Communicatie met individuele ouders wordt per e-mail gedaan vanuit de groep of vanuit de directie.

Ouders kunnen de volgende emailadressen gebruiken voor hun communicatie met Casa:

• Administratie: voor vragen over kindplanning, ruildagen en
verlofaanvraag: administratie@casaschool.nl (indien het niet via flexkids
kan)

• Financiële administratie: voor vragen over facturen en/of betalingen: finances@casaschool.nl
• Groepsbegeleider: voor vragen aan de begeleiders van hun kind:

groepsnaam@casaschool.nl (bijv. earth@casaschool.nl)
• Directie: directie@casaschool.nl
• KC-Raad: voor vragen en/of opmerkingen over beleidszaken of het bespreekbaarmaken van

zaken: mr@casaschool.nl
• Event-team: events@casaschool.nl
• Klassenouder: groepsnaam.classparent@casaschool.nl (bijv. mars.classparent@casaschool.nl)
• Bestuur: bestuur@casaschool.nl
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Parents are informed in the following ways:

Casa cherishes a good relationship with parents and strives for clear and open communication.

Parents are informed via newsletters and at parents' evenings about the following subjects, among others:
• The ins and outs of their child's building (beginning of school year)
• Information about the work week (just before the work week)
• Montessori pedagogy
• Bilingualism
• Education - Applying Montessori principles at home
• Explanation about e.g. maths education at Casa

Every parent has access to Parro, the communication-app of Casa. All kinds of announcements are made in
this app, such as:
• important announcements regarding changes in the daily schedule, power outages, etc.
• Upcoming activities and related information
• Requests for parent help
• Menu of the week
• Photos and reports per group
• CC-council minutes

Parro also has a calendar function. It contains the annual agenda of all closed dates, holidays and activities
at Casa.

Communication with individual parents is done by email from the group or from the management. Parents
can use the following email addresses for their communication with Casa:
• Administration: for questions about child planning, days off and leave requests:

administratie@casaschool.nl (if not via flexkids)
• Financial administration: for questions about invoices and/or payments: finances@casaschool.nl
• Group guides: for questions to the guides of their child: groupname@casaschool.nl (e.g.

earth@casaschool.nl)
• Management: directie@casaschool.nl
• KC-Council: for questions and/or remarks about policy issues or to discuss matters: mr@casaschool.nl
• Event team: events@casaschool.nl
• Class parent: groupname.classparent@casaschool.nl (e.g. mars.classparent@casaschool.nl)
• Board: bestuur@casaschool.nl

Klachtenregeling | Complaints procedure

Het doel van de klachtenprocedure is zorgdragen voor een zorgvuldige en klantgerichte a�andeling
van klachten. Hoe goed alle medewerkers op Casa ook hun best doen, het kan altijd gebeuren dat u
het ergens niet mee eens bent. Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen
tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht, pedagogisch
medewerker of een ander die bij school betrokken is anderzijds. Wij vragen u, als u ontevreden bent
over een medewerker/-ster of over een bepaalde gang van zaken op Casa, ons dit persoonlijk te laten
weten. Wij kunnen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om uw onvrede weg te nemen.
Een klacht over Casa kunt u het beste indienen bij de directie van Casa: Tessa Wessels. Ook kunt u in
gesprek gaan met de aangewezen vertrouwenspersonen van de school: Jeanet Bossche of Engelien de
Bruin.



Heeft u met elkaar gesproken maar komt u toch niet tot een oplossing? Dan kunt u als ouder of leerling
een formele klacht indienen. Deze moet u dan mondeling en schriftelijk bij het management of
schriftelijk bij het bestuur indienen.

De interne klachtenprocedure kunt vinden op de website:
https://casaschool.nl/organisatie/klachtenprocedure

Wilt u uw klacht extern indienen? Dan zijn er de volgende mogelijkheden:

The purpose of the complaints procedure is to ensure a careful and customer-oriented handling of
complaints. No matter how well the staff at Casa do their best, it can always happen that you do not agree
with something. Where there is cooperation, tensions may arise. Tensions between a pupil or a parent on the
one hand and the school management, a guide, a pedagogical staff member or another person involved in
the school on the other hand. If you are dissatisfied with a member of staff or with a certain course of events
at Casa, we ask you to let us know personally. Together we can then try to find a solution to your
dissatisfaction.
Complaints about Casa can best be submitted to the management of Casa: Tessa Wessels. You can also talk
to the school's designated confidential advisors: Jeanet Bossche or Engelien de Bruin.

Have you talked to each other but still not found a solution? Then, as a parent or pupil, you can submit a
formal complaint. You must then submit this verbally and in writing to the management or to the board.

The internal complaints procedure can be found on the website:
https://casaschool.nl/organisation/lodging-complaints/?lang=en

Would you like to submit your complaint externally? Then there are the following possibilities:

Casa School

Voor leerlingen van vier jaar en ouder is stichting Casa School aangesloten bij de Landelijke
Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs. Deze klachtencommissie kunt u benaderen
als het om een klacht gaat met betrekking tot Casa School.

For pupils aged four and above, Casa School is affiliated with the National Complaints Committee for
general and alternative education. You can contact this complaints committee if you have a complaint
relating to Casa School.

Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs

Postbus 955722509 CN Den Haag

Ambtelijk secretariaat:Mevrouw D.H.C. Dane-Peeters

Tel. 070 – 331 52 44

Email: lkc@vbs.nl

Casa Opvang

Stichting Casa Opvang en de oudercommissie zijn aangesloten bij de Geschillencommissie
Kinderopvang. Deze geschillencommissie kunt u benaderen als uw klacht betrekking heeft op een

https://casaschool.nl/organisatie/klachtenprocedure
https://casaschool.nl/organisation/lodging-complaints/?lang=en
mailto:lkc@vbs.nl


gebeurtenis die tussen 14.00 uur en 18.00 uur heeft plaatsgevonden of als uw kind drie jaar of jonger
is. Voor nadere informatie kunt u terecht op www.degeschillencommissie.nl

Voor ieder schooljaar wordt er een jaarverslag klachten opgesteld en gepubliceerd.

Stichting Casa Opvang and the parent committee are members of the Disputes Committee for Childcare.
You can contact this Disputes Committee if your complaint concerns an event that took place between 14:00
and 18:00 or if your child is three years or younger. For more information, please visit
www.degeschillencommissie.nl.

An annual complaints report is drawn up and published for each school year.

Ouderinspraak | Parent involvement
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:

• Kind Centrum Raad
Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet:
Ouders worden ingezet bij:
Uitjes
Werweek (éénmaal per jaar voor midden- en bovenbouw)
Sportdagen
Het organiseren van feesten
Bibliotheek
Lees- en rekenonderwijs
Luizenpluizen
Verkeerslessen
Bezoek schoolfotograaf
Verjaardagslunch
Tuinonderhoud
Opruimen
Expert

Parental participation is organised in the following way at our school:

• Child Centre Council
Parents are involved in the following activities at our school:
Parents are involved in:
Outings
Work week (once a year for Lower and Upper Elementary)
Sports days
Organising parties
Library
Reading and maths education
Lice checks
Traffic lessons
Picture day
Birthday lunch
Garden maintenance

http://www.degeschillencommissie.nl/


Tidying up
Expert

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage | Voluntary parental contribution

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? | What is the voluntary parental contribution?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Schools may ask parents to contribute to the costs. Conditions are that this contribution is voluntary
and that the parents in the Participation Council have agreed to it. The contribution is for activities
outside of class.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 1054,00. Daarvan bekostigen we:
• Eten en drinken en personeelkosten koks

• Natuuronderwijs en personeelkosten begeleiders buitenwerk

• Sportdagen, feesten en evenementen

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

Casa vraagt van ouders een ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld met instemming
van de Kind Centrum (KC)-raad. De ouderbijdrage is vrijwillig. Leerlingen zullen in geen geval uitgesloten
worden van deelname aan activiteiten die bekostigd worden van de ouderbijdrage.

De vrijwillige ouderbijdrage is € 1054 per jaar voor vier- t/m twaalf-jarigen. Voor peuters en driejarigen
geldt deze vrijwillige ouderbijdrage niet. Van de ouderbijdrage worden de snacks en lunch betaald
en alle niet door de overheid gesubsidieerde activiteiten en materialen.

Zonder deze vrijwillige ouderbijdrage zou Casa niet in staat zijn het concept uit te voeren waar Casa
voor staat.

We ask for a voluntary parental contribution of € 1054.00. Of this we pay:
• Food and drink and staff costs cooks
• Nature education and staff costs for outdoor workers
• Sports days, parties and events
• Christmas
• School camp
• School trip
• Sinterklaas



There are no other school fees.

Casa asks parents for a parental contribution. This contribution is determined annually with the consent of
the Child Centre (KC) Council. The parental contribution is voluntary. Students will in no way be excluded
from participating in activities paid for with the parental contribution.
The voluntary contribution is € 1054 per year for four to twelve year olds. For toddlers and three year olds
this voluntary contribution does not apply. The snacks and lunch are paid from the parental contribution.
and all activities and materials not subsidized by the government.
Without this voluntary parental contribution, Casa would not be able to carry out the concept that Casa
stands for.

Toelichting vrijwillige ouderbijdrage | Explanation voluntary parental contribution:

Van de € 1054,- wordt per kind € 400 uitgegeven aan:

• uitjes naar bijv. musea, dierentuin etc.;
• werkweken in de midden- en de bovenbouw;
• sportdagen en evenementen;
• natuuronderwijs;
• Engelstalig materiaal;
• personeel voor het buitenwerk;
• feesten zoals Sinterklaas en Kerst;
• bibliotheek.

De overige € 654,- zijn voor:

• biologische vegetarische warme lunch;
• snack (biologisch fruit en rauwkost);
• keuken en keukengerei;
• personeel in de keuken.

Deze bedragen worden verdeeld over twaalf maanden (€ 87,84 euro per maand) en maandelijks
gefactureerd en via automatische incasso geïncasseerd. Mochten ouders de bijdrage niet (geheel)
kunnen betalen, dan kunnen zij hierover in gesprek met de directie.

Of the € 1054, € 400 per child is spent on:
• outings to museums, zoos, etc;
• Working weeks in the middle and upper school;
• Sports days and events;
• nature education;
• English language materials;
• staff for outdoor work;
• Festivities such as St. Nicholas and Christmas;
• library.

The remaining € 654 is for:
• organic vegetarian hot lunch
• snack (organic fruit and raw vegetables);
• kitchen and utensils;
• staff in the kitchen.

These amounts are divided over twelve months (€ 87.84 per month) and invoiced monthly and collected



by direct debit. Should parents not be able to pay the contribution (in full), they can discuss this with the
management.



4.3 Ziek melden en verlof aanvragen | Reporting sick and
requesting leave

Over schoolverzuim | About school absenteeism
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Schools are obliged to report unauthorised absence from school to the truancy officer. Sometimes a
pupil cannot attend school and is in that case absent from school for lawful reasons. On the website of
the Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) is stated when it is a case of lawful absence.

Is it not possible to go on holiday during the school holidays? Ask the school management for
permission to go on holiday outside the school holidays in exceptional cases.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Als uw kind door ziekte afwezig is, kan dit vóór 08:00 uur worden aangegeven in Flexkids
(aanwezigheidsregistratie-systeem). Na deze tijd moet u de administratie bellen om ons op de
hoogte te stellen. Als uw kind aanwezig is, maar medicatie nodig heeft, zullen we alleen medicatie
toedienen als het door de arts is voorgeschreven. Hiervoor moet u een formulier invullen en de
begeleiders persoonlijk informeren.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties


Alle kinderen hebben de mogelijkheid om buiten de reguliere schoolvakanties maximaal 29 dagen
flexibel op te nemen.

Voor vakanties korter dan een week dient dit minimaal drie dagen voorafgaand aan de vrije dag
kenbaar gemaakt te worden in Flexkids, het kindplanningssysteem van Casa.

Vakanties voor langer dan een week dienen 6 weken van te voren te worden aangegeven. Alle kinderen
volgen tussen de 940 en 1100 schooluren per jaar. Aanwezigheid wordt geregistreerd, zodat controle op
het minimaal aantal uur mogelijk is. Omdat Casa individueel onderwijs aanbiedt, zijn vooraf opgestelde
persoonlijke roosters niet nodig.

This is how you report your child sick:

If your child is absent due to illness, this can be reported in Flexkids (attendance registration system) before
08:00. After this time, you should call the administration office to inform us. If your child is present but needs
medication, we will only administer medication if it has been prescribed by a doctor. For this purpose, you
must fill in a form and inform the guides personally.

This is how you apply for leave for your child:

All children have the possibility to take a maximum of 29 days of flexible leave outside of the regular school
holidays.

For holidays shorter than a week, this should be indicated at least three days before the day off in Flexkids,
Casa's child planning system.

Holidays longer than a week must be indicated 6 weeks in advance. All children attend between 940 and
1100 school hours per year. Attendance is registered, so that checking the minimum number of hours is
possible. Because Casa offers individual education, personal timetables are not necessary.

4.4 Toelatingsbeleid | Admission policy

Alle kinderen zijn in principe toelaatbaar. Aangezien Casa meer aanmeldingen dan plaatsen heeft,
werkt Casa met een wachtlijst.

Kinderen starten op Casa bij de Toddlers vanaf 15 maanden of in de Onderbouw op 3-jarige leeftijd (via
Stichting Kinderopvang Casa). In de Onderbouw zijn kinderen van de kinderopvang (3 jaar) en
kinderen van het basisonderwijs (4 en 5 jaar) gemengd. Toelating tot Casa Montessorischool gebeurt
in principe door doorstroom van 3-jarigen, op het moment dat de kinderen 4 jaar worden.Als in een
bepaald leerjaar ruimte is voor zij-instroom worden ouders benaderd op volgorde van plaatsingsdatum
op de wachtlijst.

Voor zij-instroom hebben we de volgende toelatingseisen:

● Uit de aanmeldinformatie blijkt dat de medewerkers van Casa de zorg en begeleiding aan
de leerling kunnen geven die de ouders nodig achten;

● De ouder(s) en/of de leerling de uitgangspunten en de werkwijzen van onze school onderschrijven;



● Er sprake is of kan zijn van het respecteren en in stand houden van rust en/of de veiligheid;
● Er sprake is van voldoende opnamecapaciteit;
● Er een uitschrij�ewijs en onderwijskundig rapport van de vorige school overhandigd kan

worden (dit geldt alleen voor leerlingen die van een andere school of onderwijsinstelling
komen).

Op de website van Casa (www.casaschool.nl) is op de openbaar toegankelijke webpage Toelating en
Aanmelding bovenstaande procedure terug te lezen.

All children are, in principle, admissible. Since Casa has more applications than places, Casa works with a
waiting list.

Children start at Casa with the Toddlers from 15 months or in the Children's House at the age of 3 (through
Stichting Kinderopvang Casa). In the Children’s House, children from the nursery (3 years) and primary
school (4 and 5 years) are mixed. If there is room for lateral entry in a particular year, parents are
approached in order of placement on the waiting list.

For lateral entry, we have the following admission requirements:

● The application information shows that the Casa staff can give the pupil the care and guidance that
the parents consider necessary;

● The parents and/or the pupil endorse the principles and working methods of our school;
● There is or can be a question of respecting and maintaining peace and/or safety;
● There is sufficient admission capacity;
● A certificate of deregistration and an educational report from the previous school can be handed over

(this only applies to pupils who come from another school or educational institution).

The above procedure can be found on the publicly accessible webpage “Enrollment and Admittance” of Casa
(www.casaschool.nl).



5 Ontwikkeling en resultaten | Development and
results

5.1 Tussentijdse toetsen | Interim tests

Er zijn verschillende partijen betrokken bij het bijhouden van de voortgang van kinderen:

• het kind;
• de begeleiders;
• de ouder(s)/verzorgers.

There are several parties involved in tracking children's progress:
• the child
• the guides;
• the parent(s)/guardians.

Het kind | The child

Kinderen worden ondersteund om eigenaar te worden van hun eigen leerproces.

In de onderbouw is de leerlijn in fysiek vorm aanwezig in de voorbereide omgeving. Het kind wordt
uitgenodigd door de omgeving. Hij doet wat hij ziet.

Vanaf de middenbouw werken de kinderen met doelenboekjes waarin de leerdoelen voor de
betreffende bouw staan. Deze doelen zijn onderverdeeld in basisvaardigheden en extra vaardigheden.
In dit doelenboekje staat ook duidelijk welke vaardigheden ze bij welke leeftijd zouden moeten
beheersen.

Kinderen weten dat ze een vaardigheid beheersen door het maken van een bewijsstuk of het creëren
van een afrondingmoment. Dit kan door het maken van een toets, overhoring werkstuk, verslag
en/of presentatie. De bewijsstukken verzamelen de kinderen in een portfolio.

Kinderen worden aangemoedigd te reflecteren en zichzelf te leren kennen. Ze hebben ongeveer één
keer per drie weken een reflectiegesprek met hun mentor (indien nodig dan zijn de gesprekken vaker).
Ze leren over hun werk te praten doordat er gerichte vragen aan hen gesteld worden.

In de midden- en bovenbouw worden kinderen ook betrokken bij de voortgangsgesprekken met de
ouders.

In de middenbouw leren kinderen hun werk in een werkagenda bij te houden en hun voortgang in 'Ik
kan boekjes' .

In de bovenbouw formuleren kinderen hun eigen doelen en reflecteren structureel of de doelen behaald
zijn. Aan de hand van hun doelen maken ze een dag- of weekplanning. Ze zijn betrokken bij het
analyseren van hun voortgang en hebben regelmatig reflectiegesprekken met hun mentor. Kinderen in
de bovenbouw zijn betrokken bij het maken van een ‘benchmark’-rapport doordat ze een persoonlijke
reflectie onder ieder ontwikkelingsgebied schrijven.



Children are supported to become owners of their own learning process.

In the Children's House, the learning line is present in physical form in the prepared environment. The child is
invited by the environment. He does what he sees.

From the Lower Elementary onwards, the children work with goal books containing the learning objectives
for the relevant section. These goals are divided into basic skills and extra skills. This goal booklet also
clearly states which skills they should master at which age.

Children know they have mastered a skill by making a proof or creating a conclusion moment. This can be
done by taking a test, completing a quiz, a report and/or a presentation. The children collect the evidence in
a portfolio.

Children are encouraged to reflect and get to know themselves. They have a reflection meeting with their
mentor about once every three weeks (if necessary, the meetings are more frequent). They learn to talk
about their work by being asked specific questions.

In the Lower and Upper Elementary, children are also involved in the progress talks with the parents.
In the Lower Elementary, children learn to keep track of their work in a diary and their progress in 'I can
books'.

In Upper Elementary, children formulate their own goals and structurally reflect on whether the goals have
been achieved. Based on their goals, they make a daily or weekly plan. They are involved in analysing their
progress and have regular reflection meetings with their mentor. Children in the Upper Elementary are
involved in making a benchmark report by writing a personal reflection under each developmental area.

De begeleider | The guide

De begeleiders houden de voortgang bij doordat zij gericht observeren. Binnen het
Montessorionderwijs is observatie een essentieel onderdeel waarin begeleiders getraind worden. De
begeleider in de onderbouw observeert door vooral te kijken, omdat ze primair er zijn om het kind te
leren het zelf te doen. De begeleider in de midden- en bovenbouw observeert door te luisteren omdat
ze primair kinderen helpen na te denken.

Door de observaties en signaleringen tijdens lessen komen begeleiders veel te weten over het kind:
leerstijlen, niveaus, interesses etc. Dit is bepalend voor het begeleiden van het kind naar de ‘zone van de
naaste ontwikkeling’. Doordat er meerdere begeleiders aan de groep verbonden zijn, observeren
meerdere volwassenen het kind in zijn leerproces. Dit draagt bij tot een completer, objectiever beeld van
het kind.

De signaleringen worden in het digitale kindvolgsysteem MRX opgenomen. In MRX is te zien hoe alle
leerdoelen en vaardigheden aan lessen gekoppeld zijn en op welke leeftijd wij mogen verwachten dat
kinderen deze doelen behaald hebben. Vanuit het systeem worden ‘benchmark’-voortgangsverslagen
gemaakt. In dit voortgangsverslag schrijft de begeleider commentaar ten aanzien van ieder
ontwikkelingsgebied. Door deze manier van rapporteren kan de voortgang gevolgd worden.

The guides keep track of progress by making targeted observations. Within Montessori education,
observation is an essential component in which the guides are trained. The Children's House guide observes
by mainly looking, because they are primarily there to hlep the child to do it themselves. The guide in the
Lower and Upper Elementary observes by listening because they primarily help children to think.

Through the observations and signals made during lessons, the guides learn a lot about the child: learning



styles, levels, interests, etc. This is crucial for guiding the child to the 'zone of closest development'. Because
there are several guides in the group, several adults observe the child in its learning process. This contributes
to a more complete, objective picture of the child.

The observations are recorded in the digital child monitoring system MRX. MRX shows how all learning
objectives and skills are linked to lessons and at what age we can expect children to have achieved these
objectives. 'Benchmark' progress reports are made from the system. In this progress report, the guide writes
comments regarding each developmental area. Through this way of reporting, progress can be followed.

De ouder | The parent

Ouders zijn ervaringsdeskundigen. Ze kennen hun kinderen goed en omdat kinderen zich soms thuis
anders gedragen dan op school, is het noodzakelijk dat de ouders en de begeleiders informatie
uitwisselen over het kind.

Parents are experts by experience. They know their children well and because children sometimes behave
differently at home than they do at school, it is necessary for the parents and the guides to exchange
information about the child.

Observaties en oudergesprekken | Observations and parent talks

Eenmaal per jaar kan één van de ouders het kind gedurende de werkperiode in de groep observeren.
Voor de observatie ontvangt de ouder handvatten van de begeleider om gericht te observeren.
Vervolgens hebben ouders een gesprek met de begeleider op een onderling afgesproken moment. Na
afloop van het gesprek maken begeleiders en ouders een samenvatting van het gesprek dat in MRX
opgenomen wordt.Een tweede gesprek vindt ongeveer zes maanden later plaats. Voorafgaand aan de
gesprekken ontvangt u een benchmark-voortgangsverslag.

Once a year, one of the parents can observe the child during the working period in the group. Before the
observation, the parent receives guidelines from the guide on how to observe.
Subsequently, the parents have a conversation with the guide at a mutually agreed upon moment. At the
end of the conversation, the guides and the parents make a summary of the conversation, which is recorded
in MRX. A second conversation takes place about six months later. Prior to the conversations, you will
receive a benchmark progress report.

Benchmark-voortgangsverslag | Benchmark progress report

In het benchmark-voortgangsverslag kunt u alle ontwikkelingsgebieden zien waaraan uw kind werkt.
Deze benchmarks zijn een samenvatting van alle vaardigheden waaraan een kind op Casa kan werken.
Aan deze benchmarks zijn leeftijden gekoppeld waardoor je kunt zien op welke leeftijd kinderen deze
vaardigheden zouden moeten leren en uiteindelijk zouden moeten beheersen. Deze leeftijden zijn
gebaseerd op de Nederlandse kerndoelen en de AMI-richtlijnen. Om weer te geven wat de voortgang
van het kind is, worden aan deze benchmarks (ijkpunten) de classificatie: ‘present’, ‘practise’, ‘improve’
en ‘mastered’ toegekend. Het toekennen van deze classificatie is gebaseerd op observaties van de
begeleiders. Zij zullen bovendien ten aanzien van ieder ontwikkelingsgebied een toelichting toevoegen
en de doelen voor de komende periode benoemen. Ook de toetsresultaten zullen in het verslag
opgenomen worden. Hoewel de interpretatie van de ontwikkeling afgezet wordt tegen de leeftijd van
het gemiddelde kind (benchmark), vinden wij het ook heel belangrijk dat de voortgang van het kind ten
opzichte van zichzelf bekeken wordt.

In the benchmark progress report you can see all the developmental areas that your child is working on.
These benchmarks are a summary of all the skills a child can work on at Casa. Linked to these benchmarks
are ages, so that you can see at what age children should learn these skills and eventually master them.



These ages are based on the Dutch core objectives and the AMI guidelines. To show the progress of the
child, these benchmarks are assigned the classification: 'present', 'practise', 'improve' and 'mastered'. The
assignment of this classification is based on observations by the guides. They will also add an explanation
of each developmental area and indicate the objectives for the coming period. The test results will also be
included in the report. Although the interpretation of the development is set against the age of the average
child (benchmark), we find it very important that the progress of the child is also looked at in relation to
itself.

Toetsen | Tests

Wij nemen landelijk genormeerde schoolvaardigheidstoetsen (IEP lvs) af om te bevestigen dat onze
observaties kloppen. De context waarbinnen de resultaten geanalyseerd worden, is zeer belangrijk.
In landelijke toetsen worden bijvoorbeeld soms vragen gesteld over iets wat kinderen nog niet op
Casa aangeboden hebben gekregen. Dit komt omdat wij individueel onderwijs geven en omdat de
Montessori-leerlijnen afwijken van de leerlijnen in het reguliere onderwijs. Uiteindelijk wordt op Casa
hetzelfde (of zelfs meer) aangeboden, maar in een andere volgorde.

Tijdens de oudergesprekken van de midden- en bovenbouw zult u toetsresultaten bespreken. Van
kinderen die laag scoren of die veel zwakker hebben gescoord dan voorheen worden de ouders direct na
de toetsen geïnformeerd en worden vervolgacties besproken.

We take nationally normed school skill tests (IEP lvs) to confirm that our observations are correct. The
context in which the results are analysed is very important. In national tests, for example, questions are
sometimes asked about something that children have not yet been offered at Casa. This is because we
provide individual education and because the Montessori learning lines differ from those in regular
education. Ultimately, the same (or even more) is offered at Casa, but in a different order.

During the parent meetings of the Lower and Upper Elementary you will discuss test results. The parents of
children who score low or who have scored much lower than before will be informed immediately after the
tests and follow-up actions will be discussed.

De toetsen die worden afgenomen zijn | The tests that are taken are:

Technisch lezen (een- tot tweemaal per jaar) | Technical reading (once or twice a year):

• groep 3 t/m groep 5 DMT en AVI-toetsen. | Group 3 to Group 5 DMT and AVI tests.
• Vanaf groep 6 IEP technisch lezen. | From group 6 IEP technical reading.

Begrijpend lezen (tweemaal per jaar) | Reading comprehension (twice a year)
• vanaf groep 4 (IEP) | from group 4 (IEP)

Rekenen en wiskunde (tweemaal per jaar) | Mathematics (twice a year)

• vanaf groep 3 (IEP) | from group 3 (IEP)

Spelling (tweemaal per jaar) | (twice a year)
• vanaf groep 4 (IEP) | from group 4 (IEP)

Hoofdrekenen (tweemaal per jaar) | Mental arithmetic (twice a year)
• vanaf groep 3 (TTR) | from group 3 (TTR)



IEP-advieswijzer (eenmaal per jaar) | IEP advisory guide (once a year)

• groep 7 | group 7

IEP-eindtoets (eenmaal per jaar) | IEP final test (once a year)

• groep 8 | group 8

Sociogram (eenmaal per jaar) | (once a year)

• vanaf groep 6 | from group 6

5.2 Resultaten eindtoets | Final test results

Wat is de eindtoets? | What is the final test?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
At the end of primary school, all pupils take a final test. This is compulsory. With the final test, pupils
can show what they have learned at primary school. The teacher gives the pupil an advice for the
educational level in secondary education. Does the pupil score better on the test than the teacher
advises? Then the school has to reconsider the advice. This is not necessary in case of a lower score. The
final test is not an exam, pupils cannot pass or fail.

Referentieniveaus | Reference levels
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
The Inspectorate of Education checks whether education at schools is of sufficient level. The final test
results of pupils play an important role in this check. From 1 August 2020, the Inspectorate will use
reference levels to determine whether a school performs adequately or unsatisfactorily.

Wat zijn referentieniveaus? | What are reference levels?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
● Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt ook

wel het fundamentele niveau genoemd).
● Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een

hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

A final test measures for the components Dutch language and arithmetic:



● What percentage of pupils have achieved the basic level with the final test (this is also called the
fundamental level).

● What percentage of pupils have achieved the target level with the final test. This is a higher level
that the pupils can achieve.

The fundamental level (basic level) and the target level (higher level) are also called 'reference levels'.
They say what level the pupils at the school have reached in the areas of language and mathematics. In
order to see whether the school has scored adequately or unsatisfactorily, they are compared with the
Inspectorate of Education's signalling values.

Wat zijn signaleringswaarden? | What are signalling values?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

The minimum percentage the school must achieve at both levels is fixed in advance. These percentages
are determined by the Inspectorate of Education. If the school scores less than this established,
minimum value, it can be a signal that something may not be going well at the school. That is why
these minimum scores are called 'signalling values'.

When the percentage of pupils in the school for both the fundamental level and the target level are at or
above the signalling values, the results in that school year are sufficient.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?
What percentage of pupils will reach the fundamental level in 2021-2022?

School % 1F behaald (over drie schooljaren) | % 1F achieved (over three school years)

Legenda % 1F behaald

Deze school | This school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%) | Signalling value inspection (85.0%)

Vergelijkbare scholen | Comparable schools



Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?
What percentage of pupils will reach the target level in 2021-2022?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren) | % 1S/2F obtained (over three school years)

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school | This school

Signaleringswaarde inspectie (58,6%) | Signalling value inspection (58.6%)

Vergelijkbare scholen | Comparable schools

5.3 Schooladviezen | School advice

Het advies van de school is in Nederland bepalend op welk niveau het kind naar de middelbare school
gaat. Tijdens de oudergesprekken in het voorlaatste schooljaar maken de begeleiders kenbaar naar
welk niveau ze denken dat het kind uiteindelijk zal doorstromen. Tijdens het gesprek in januari van het
laatste schooljaar wordt het uiteindelijke advies gegeven. Dit advies is gebaseerd op de gegevens die
Casa gedurende het kind zijn schoolloopbaan verzameld heeft. Indien de eindtoets hoger uitvalt dan
het door Casa gegeven advies, wordt het advies soms naar boven bijgesteld.

In the Netherlands, the school's advice determines the level at which a child will go to secondary school.
During the parent meetings in the penultimate school year, the counsellors make known to which level
they think the child will eventually go. During the conversation in January of the last school year, the final
advice is given. This advice is based on the data that Casa has collected during the child's school career. If
the final test results are higher than the advice Casa has given, the advice is sometimes adjusted upwards.

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?
Which school recommendations did the school give to its pupils in 2020-2021?

Schooladvies | Percentage leerlingen
School advice Percentage of pupils

vmbo-k 3,2%

vmbo-k / vmbo-(g)t 3,2%

vmbo-(g)t 19,4%

vmbo-(g)t / havo 9,7%

havo 25,8%

havo / vwo 16,1%

vwo 22,6%

5.4 Sociale ontwikkeling | Social development



Visie op Sociale opbrengsten | Vision on Social Returns
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? | What do schools mean by social returns?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
At school, children learn and develop skills that are needed to get on well with others. And to contribute
to society. It is about skills such as cooperation, solving quarrels and being able to save yourself. These
skills make school a nice and safe place to be and improve learning performance. Children participate in
society in a positive way.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn | Our core values from the vision of social
returns are:

Moed | Courage Verbinding | Connection

Verantwoordelijkheid | Responsibility

Op Casa vinden we het belangrijk dat kinderen (leren) zorg te dragen voor zichzelf en hun omgeving.
Daarnaast zijn kinderen zich er bewust van dat zij onderdeel uitmaken van een groter geheel. Van jongs
af aan leren ze wat goed gedrag is en welke verwachtingen er zijn in sociale situaties.

In de onderbouw worden sociale ontwikkeling en het eigen maken van sociale waarden ondersteund
door gericht rollenspel: ‘Grace and Courtesy’ -lessen. Kinderen worden begeleid in groepen om emoties
te herkennen en adequaat te uiten.

In de midden- en bovenbouw ontwikkelen de kinderen hun morele compas. Ze hebben een sterk
rechtvaardigheidsgevoel en zijn voortdurend bezig met wat goed en fout is. De sociale kernwaarden
worden besproken in groepsgesprekken en individuele gesprekken. Kinderen bewust maken van hun
eigen rol in sociale situaties en de verschillenden opties/keuzes die ze hebben is ook een belangrijk
aspect. Kinderen worden bewust gemaakt van hun eigen gevoel en geleerd zichzelf op een positieve
manier te helpen.

At Casa, we think it is important that children (learn) to take care of themselves and their surroundings. In
addition, children are aware that they are part of a greater whole. From an early age, they learn what good
behaviour is and what expectations there are in social situations.

In the Children's House, social development and the acquisition of social values are supported by specific role
play: 'Grace and Courtesy' lessons. Children are guided in groups to recognise emotions and express them
appropriately.

In the Lower and Upper Elementary children develop their moral compass. They have a strong sense of
justice and are constantly concerned with what is right and wrong. The core social values are discussed in
group and individual discussions. Making children aware of their own role in social situations and the
different options/choices they have is also an important aspect. Children are made aware of their own
feelings and taught to help themselves in a positive way.



Werkwijze Sociale opbrengsten | Working method Social returns

Samenwerken, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zijn uitgangspunten van het Montessori
onderwijs. Dit zit ingebakken in ons onderwijs methode.

In de onderbouw wordt veel aandacht besteed aan de omgangsnorm en 'Grace & Courtesy' lessen door
middel van rollenspel. De begeleiders werken volgens de methodiek Positive Discipline. Dit geeft hen
handvatten om kinderen te observeren, gedrag te analyseren en effectief te begeleiden. Daarnaast
spreken zij eenzelfde taal, welke tegelijkertijd 'firm & kind' is.

In de midden- en bovenbouw wordt veel samengewerkt; dit is op deze leeftijd enorm belangrijk.
Samenwerken vraagt van kinderen om hun eigen ideeën soms los te laten om flexibel te zijn en je aan
te passen aan anderen. Kinderen leren al van jongs af aan binnen het Montessori-onderwijs om
rekening te houden met elkaar. Ook in de midden- en bovenbouw werken de begeleiders vanuit de
methodiek Positive discipline. De kinderen leren dat zij deel uitmaken van een groep en dat zij met
elkaar empatisch en probleemoplossend kunnen werken. Door dagelijkse klassenvergaderingen
worden kinderen in hun kracht gezet om zichzelf te zijn, elkaar te ondersteunen en conflicten op te
lossen. In de bovenbouw wordt ook gewerkt met Kanjertraining. Wij vinden het heel belangrijk dat
kinderen zich veilig voelen op school en zich gezien voelen. Als u als ouder het gevoel heeft dat dit niet
het geval is, bespreek dit dan met de begeleiders van uw kind.

Op ouderavonden en in nieuwsbrieven wordt informatie gedeeld richting ouders. Ouders worden ook
betrokken bij het oplossen van individuele incidenten.

Cooperation, self-reliance and personal responsibility are basic principles of Montessori education. This is
ingrained in our teaching method.

In the Children's House a lot of attention is paid to the norm of interaction and 'Grace & Courtesy' lessons by
means of role-playing. The guides work according to the Positive Discipline method. This gives them tools to
observe children, analyse behaviour and guide them effectively. In addition, they speak the same language,
which is simultaneously 'firm & kind'.

In the Lower and Upper Elementary children work together a lot; this is very important at this age.

Working together requires children to let go of their own ideas sometimes, to be flexible and to adapt to
others. From an early age, children learn in Montessori education to take account of each other. In the Lower
and Upper Elementary the guides also work on the basis of the methodology of Positive discipline. The
children learn that they are part of a group and that they can work together empathetically and
problem-solve. Through daily class meetings, children are empowered to be themselves, support each other
and resolve conflicts. In the Upper Elementary we also work with Kanjer training. We find it very important
that children feel safe at school and feel seen. If you, as a parent, feel that this is not the case, please discuss
this with your child's teachers.

Information is shared with parents during parent evenings and in newsletters. Parents are also involved in
resolving individual incidents.



6 Schooltijden en opvang | School time and
daycare

Casa is 50 weken per jaar geopend (met uitzondering van nationale feestdagen), op werkdagen van
7:30-18:00 uur. Casa is één week gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar en ook nog vijf losse dagen die
verspreid zijn over het jaar; deze dagen worden voornamelijk gebruikt voor studiedagen van het
personeel. Daarnaast gaan de kinderen vanaf vijf jaar één week gedurende de zomer naar Jeugdland in
Pijnacker. Deze week zal er dus wel opvang zijn maar wordt geen onderwijs geboden.

Opvang en school zijn volledig geïntegreerd. Gedurende de hele dag worden alle activiteiten
aangeboden, alleen op de woensdag- en de vrijdagmiddag is er een aangepast programma.

Casa is open 50 weeks a year (except for national holidays), on working days from 7:30-18:00. Casa is closed
one week between Christmas and New Year and also five separate days spread throughout the year; these
days are mainly used for staff study days. In addition, children from the age of five go to Jeugdland in
Pijnacker for one week during the summer. This week, therefore, there will be childcare but no education.

Day care and school are fully integrated. All activities are offered throughout the day; only on Wednesday
and Friday afternoons there is a modified programme.

6.1 Schooltijden | School times

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Voor alle leerlingen is er vrij inloop van 8:00 - 8:30

At our school we have a five equal days model (five identical school days without a free afternoon). For all

pupils there is the opportunity to walk in freely from 8:00 - 8:30

Ochtend | Morning Middag | Afternoon

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:00 08:00 - 14:00 - 14:00 - 18:00

Dinsdag 07:30 - 08:00 08:00 - 14:00 - 14:00 - 18:00

Woensdag 07:30 - 08:00 08:00 - 14:00 - 14:00 - 18:00

Donderdag 07:30 - 08:00 08:00 - 14:00 - 14:00 - 18:00

Vrijdag 07:30 - 08:00 08:00 - 14:00 - 14:00 - 18:00

Opvang | Daycare

Schooltijd | School time

6.2 Opvang | Daycare



Voorschoolse opvang | Early morning care

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Childcare before school is arranged in cooperation with teachers/teams in the school building. There is a
charge for this.

Tussenschoolse opvang | Inter-School Care

Er is geen opvang tijdens de middagpauze.

There is no separate lunchtime daycare.

Naschoolse opvang | After-school care

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
After school care is arranged in cooperation with teachers/teams in the school building. There is a charge for
this.

Opvang tijdens reguliere schoolvakanties | Childcare during holidays and school holidays

Er is opvang tijdens reguliere schoolvakanties. Ouders kunnen uit de volgende flexpakketten kiezen:

There is childcare during regular school holidays. Parents can choose from the following flexible packages:

1. Basispakket: Leerlingen nemen alleen school af. Voor hen zijn de reguliere vakanties van midden-
Nederland van toepassing.
Basic package: Pupils only attend school. For them, the regular holidays of central Netherlands
apply.

2. NSO-pakket: Leerlingen nemen opvang af tijdens de 40 schoolweken. Voor hen zijn de reguliere
vakanties van midden-Nederland van toepassing.
NSO package: Pupils receive childcare during the 40 school weeks. For them, the regular holidays
of central Netherlands apply.

3. Totaalpakket: Leerlingen die het totaalpakket afnemen, genieten "verrijkte opvang"
gedurende de vakanties. In principe betekent dit dat ons schoolprogramma doorloopt
gedurende de vakanties. Deze uren tellen alleen niet als officiele schooluren.
Total package: Pupils who receive the total package enjoy "enriched care" during the holidays. In
principle, this means that our school programme continues during the holidays. However, these
hours do not count as official school hours.

Flexibilisering Onderwijstijden | Flexibilisation of education times:

Casa biedt 40 weken per schooljaar onderwijs aan, 5 dagen per week, 5,5 uur per dag. Dit komt neer
op 1100 onderwijsuren per jaar. Aangezien 940 uren verplicht zijn biedt dit de mogelijkheid aan
leerlingen (ongeacht het opvang-pakket dat wordt afgenomen) om 160 uur flexibel in te vullen.

Casa offers education 40 weeks per school year, 5 days per week, 5.5 hours per day. This comes down to
1100 education hours per year. Since 940 hours are compulsory, this offers the possibility for students
(regardless of the care package purchased) to fill in 160 hours flexibly.



6.3 Vakantierooster | Holiday schedule

Vakanties | Holidays 2022-2023

Vakantie Van | From Tot en met | Until and including

Herfstvakantie
Fall vacation

22 oktober 2022 30 oktober 2022

Kerstvakantie

Christmas vacation

24 december 2022 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie

Spring vacation

25 februari 2023 05 maart 2023

Meivakantie

May vacation

29 april 2023 07 mei 2023

Zomervakantie

Summer vacation

08 juli 2023 20 augustus 2023

NB. Kinderen die een Basispakket of NSO-pakket voor opvang (zie onder Opvang) afnemen bij Casa,
volgen de reguliere schoolvakanties. Kinderen die het Totaalpakket afnemen zijn flexibel in het plannen
van vakanties.
PLEASE NOTE. Children who take a Basic Package or NSO package for care (see under Care) at Casa, follow
the regular school holidays. Children who take the Total package are flexible in planning their holidays.

6.4 Wie is wanneer te bereiken? | Who can be reached when?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
It is possible to speak to the staff at school at the following times:

Dag(en) | Day(s) Tijd(en) | Time(s)

Binnenloop bij begeleiders Woensdag en vrijdag 14:00 - 14:30

Walk-in with guides Wednesday and Friday 14:00 - 14:30

Daarnaast zijn er de volgende contactmomenten:

1. Jaarlijks twee voortgangsgesprekken (0,5 uur)
2. Jaarlijks observatie van uw kind in de klas
3. Jaarlijks vier keer lesje van uw kind in de klas

In addition, there are the following contact moments:
1. Annually two progress meetings (0,5 hour)
2. Yearly observation of your child in the classroom
3. Annually four times receiving a lesson from your child in the classroom
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