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Dit is de schoolgids 2022-2023
voor ouders of verzorgers van
leerlingen van de Lucasschool
en alle anderen die graag willen
weten hoe het er op de Lucas-
school aan toe gaat.

Alle belangrijke informatie over de
Lucasschool kunt u hier lezen.
Als u tevoren een afspraak maakt,
dan bent u welkom voor een rond - 
leiding door onze school. Ons
telefoonnummer is 010 4768 996,
ons e-mailadres is lucasschool@
lucasschool.nl

Website  Op de website www.lucas 
school.nl vindt u alle belangrijke 
informatie over de school. Ook 
worden er regelmatig foto’s van 
 activiteiten gepubliceerd. Verder 
vindt u hier onze maandelijkse 
nieuwsbrief terug met het laatste 
nieuws.
 
Social Schools U kunt de  school-app 
Social Schools installeren op uw 
telefoon of tablet, als u uw telefoon-
nummer en e-mailadres aan ons 
doorgeeft. Deze school-app geeft u 
alle informatie over de school en de 
groep van uw kind. Zo mist u niets 
meer! Voor informatie of hulp bij 
het installeren kunt u terecht bij
juf Angela, juf Esther, of juf Jeanette. 

Nieuwsbrief  Iedere maand krijgen 
de leerlingen de nieuwsbrief op 
papier mee waarin vrije dagen, va-
kanties, excursies, verlengde school-
dagactiviteiten, ouder bijeenkomsten 
en overige activiteiten worden aan - 
gekondigd.
We proberen de eerste dag van de
maand de nieuwsbrief mee te geven
aan uw kind. De nieuwsbrief wordt
ook via de e-mail en de Social 
Schools aan de ouders, verzorgers 
en belangstellenden verstuurd.

Doet u mee?  Voor allerlei buiten-
schoolse activiteiten is begeleiding 
nodig. Soms zullen we een beroep 
doen op de ouders of verzorgers om 
mee te helpen. U kunt zich opgeven 
bij juf Angela of de leerkracht van uw  
kind als u het leuk vindt om mee 
te helpen. Dat kan voor  eenmalige 
acti viteiten, maar het is ook moge-
lijk om u als klassenouder op te 
geven.

Werken in een goede sfeer We vin-
den het belangrijk dat leerlingen
in een veilige sfeer tot leren komen. 
We doen er alles aan om dit te 
bereiken. Samen met u en ons
team willen we werken aan een
Lucasschool waar ieder kind zich
veilig voelt. Wij willen dat onze
leerlingen met hun individuele 
 mogelijkheden en beperkingen zich 
zo goed mogelijk ontwikkelen, zodat 
zij later hun eigen plek in de samen-
leving leren vinden.

Inspectie ministerie van onderwijs
De inspectie van het ministerie van
onderwijs vraagt wettelijk vereiste
documenten op bij de school en
het schoolbestuur om de kwaliteit
te toetsen. Van dit alles maakt de
inspectie een verslag. De inspectie
heeft onze school als voldoende 
beoordeeld. De rapportage van de 
inspectie vindt u op www.onderwijs 
inspectie.nl. Die is ook op te vragen 
bij de directie van de school.

Contacten  Wij vinden een goed 
contact tussen school en ouders 
belangrijk. U kunt voor een gesprek 
altijd een afspraak met ons maken. 
Heeft u suggesties voor ons, dan 
horen we het graag.

Met vriendelijke groet, namens het
team van de Lucasschool,
Jacco van de Burgt, directeur.
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Speciaal basisonderwijs 

De Lucasschool is een school  
voor speciaal basisonderwijs  
in Rotterdam-West.  

Leerlingen op onze school hebben
moeite met de werkwijze of de leer-
stof die wordt aangeboden op de
basisschool. Leerlingen krijgen bij
ons op school van groep 1 tot en 
met groep 8 dezelfde vakken aan-
geboden als in het reguliere basis-
onderwijs. De leerlingen volgen de
vakken op hun eigen niveau en in
hun eigen tempo.

Gekwalificeerde leraren  Veel van 
onze leerkrachten op de Lucasschool 
hebben de tweejarige opleiding 
Master Educational Needs gevolg om 
zich te specialiseren tot leerkracht 
speciaal (basis)onderwijs. Ieder 
schooljaar zijn met het team studie-
dagen gepland voor gezamenlijke 
nascholing.

Passend onderwijs  In 2014 werd de 
wet Passend onderwijs van kracht. 
Doel van de wet is dat alle kinderen 
een passende onderwijsplek krijgen, 
ook als ze extra ondersteuning in de 
klas nodig hebben.
De essentie van het onderwijs
blijft om iedere leerling uit te dagen
het beste uit zichzelf te halen.

Zorgplicht  Met de invoering van 
Passend onderwijs krijgen scholen 
en schoolbesturen een zorgplicht. 
Zij moeten ervoor zorgen dat ieder 
kind dat op hun school zit of dat bij 
hun school wordt aangemeld (ook 
een kind dat extra ondersteuning 
nodig heeft), een passende onder-
wijsplek krijgt.
De zorgplicht geldt niet als de school
of de groep waarvoor het kind wordt
aangemeld al vol is. Voorwaarde is
wel dat een school een duidelijk en
consistent aannamebeleid heeft en
aangeeft wanneer de school vol is.

Ook geldt de zorgplicht niet, als de
ouders of verzorgers de levensbe-
schouwelijke of onderwijskundige
grondslag van de school weigeren te
respecteren.

Samenwerkingsverband  Een Sa-
menwerkingsverband van schoolbe-
sturen en scholen voert de wette-
lijke taak van het Passend onderwijs
uit. In Rotterdam is dit het PPO 
(Passend Primair Onderwijs)
Rotterdam, www.pporotterdam.nl.

Schoolondersteuningsprofielen
Iedere school is wettelijk verplicht
om een schoolondersteuningspro-
fiel te maken. Dit profiel beschrijft
welke onderwijsondersteuning een
school wel en niet kan bieden, zodat
ouders alvast een goed beeld daar-
van krijgen. Het schoolondersteu-
ningsprofiel is te vinden op de 
website www.lucasschool.nl en ligt  
ook ter inzage bij de directie van
de school.

Extra ondersteuning  De school 
bepaalt of een kind al dan niet extra 
ondersteuning nodig heeft.
De school is verplicht om eerst te
kijken of zij zelf het kind de extra
ondersteuning kan bieden. Kan de
school zelf geen passende onder-
wijsplek bieden, dan wordt gekeken
naar een andere school, bij voorkeur
binnen het Samenwerkingsverband
PPO Rotterdam, die de juiste onder-
steuning wel kan bieden. Onder een
andere school wordt ook een school
voor het speciaal (basis)onderwijs
verstaan. Hierover zal overleg plaats-
vinden tussen de ouders en school.

Beslissing van de school  De school 
beslist uiterlijk binnen tien weken of 
de aanmelding in behandeling wordt 
genomen, het kind extra ondersteu-
ning nodig heeft, het kind wordt in - 
geschreven en toegelaten, het kind 

wordt geweigerd of dat er sprake is 
van een geschil. De ouders worden 
hierover schriftelijk geïnformeerd.
Als de school wel de passende
ondersteuning kan bieden aan een
kind dat ondersteuning nodig heeft,
dan wordt samen met de ouders
een Ontwikkelingsperspectief, OPP,
opgesteld. Hierin staat welke onder - 
wijsdoelen hoe en waarom nage-
streefd worden, welke ondersteuning
en begeleiding het kind nodig heeft 
en hoe die wordt aangeboden.

Bezwaar tegen niet plaatsen  Als 
ouders het niet eens zijn met het
besluit van de school om de in-
schrijving en toelating te weigeren 
of met de andere school die wordt 
voorgesteld, kunnen zij hiertegen 
bezwaar maken bij het school-
bestuur of het geschil aanhangig 
maken bij de landelijke Tijdelijke 
Geschillencommissie Toelating en 
Verwijdering/Geschillencommissie 
passend onderwijs. Het volledige 
toelatingsbeleid van de school is 
op te vragen bij de directie van de 
Lucasschool.

Onderwijsconsulenten  Er kan ook 
een beroep worden gedaan op de 
Onderwijsconsulent, www.onderwijs 
consulenten.nl, wanneer er sprake is  
van plaatsingsproblematiek van een 
(leerplichtige) leerling met extra  
ondersteuningsbehoefte in primair 
of voortgezet onderwijs of wanneer 
ouders of verzorgers of de school 
problemen hebben met het hande-
lingsdeel van het Ontwikkelings-
perspectief.
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Voor het inschrijven van uw kind 
op de Lucasschool is een toelaat-
baarheidsverklaring, TLV, nodig 
voor het speciaal basisonderwijs.  
Ouders kunnen zelf geen toelaat-
baarheidsverklaring aanvra  gen. 
 
Voor het aanvragen van deze ver - 
klaring meldt een basisschool of 
zorginstelling uw kind aan bij de 
toelatingscommissie van het
Samenwerkingsverband Passend
Primair Onderwijs, afgekort PPO.
Voor leerlingen in groep 1 en 2 is 
deze toelaatbaarheidsverklaring 
maximaal 3 jaar geldig. Na deze 
periode wordt geëvalueerd of de 
Lucasschool nog steeds de plaats 
is, waar passend onderwijs voor 
uw kind geboden wordt. Ouders 
kunnen zelf geen toelaatbaarheids-
verklaring aanvragen. Voor vragen 
kunt u terecht bij het Samenwer-
kingsverband, www.pporotterdam.nl.

Toetsing  Leerlingen worden eerst 
op een basisschool getoetst. Samen 
met de schoolcontactpersoon van 
PPO wordt een eindadvies opgesteld.
Met dit eindadvies wordt de toelaat-
baarheidsverklaring, TLV, aange-
vraagd. Voorafgaand aan plaatsing 
op onze school wordt uw kind op 
basis van de zorg en het eindadvies 
besproken binnen onze zorgsectie.

Inschrijving  Het is nodig dat een 
ouder of verzorger bij de inschrij-
ving aanwezig is. Wij vragen dan 
informatie over het kind, maar 
ook over de ouders of verzorgers. 
Wij gebruiken de informatie die u 
geeft uitsluitend in het belang van 
het kind. Neem bij de inschrijving 
de volgende documenten mee: 
paspoort of identiteitskaart met het 
burgerservicenummer, BSN, van u 
en uw kind (of uw verblijfsvergun-
ning als u de Nederlandse natio-
naliteit niet heeft), uw pasje van de 

zorgverzekering en het eindadvies 
en de toelaatbaarheidsverklaring, 
TLV, van het Samenwerkingsver-
band PPO Rotterdam, gegevens van 
uw huisarts en uw e-mailadres.  
Meer informatie over de aanmel-
dings- en inschrijfprocedure kunt 
u krijgen bij de directie van de 
Lucasschool of bij de directie van de 
school die uw kind nu bezoekt.

Gegevens  Op het inschrijfformulier 
moet u veel gegevens invullen over 
uw kind en over uzelf. Zo weten de 
leerkrachten meer over de achter-
grond van de leerling. Voor een deel 
zijn het ook gegevens die de school 
wettelijk verplicht is te noteren.
U krijgt een kopie van uw ingevulde
inschrijfformulier mee naar huis.

Schooladministratie  Scholen moe-
ten een leerlingenadministratie
voeren. Deze gegevensverzameling
valt onder het vrijstellingsbesluit 
van de Algemene Verordening Ge-
gevensbescherming. Deze gegevens 
blijven in ons administratiesysteem
en worden zonder uw schriftelijke 
toestemming niet aan andere in-
stanties of personen verstrekt.

Aantal leerlingen Lucasschool  Bij 
aanvang van dit schooljaar heeft de  
Lucasschool ongeveer 110 leerlin-
gen. Gedurende het schooljaar zal 
dit aantal waarschijnlijk groeien, 
doordat leerlingen met een toelaat-
baarheidsverklaring voor het speci-
aal basisonderwijs gedurende het 
hele schooljaar aangemeld en
ingeschreven kunnen worden.

Ouderbijdrage  Wij vragen een 
vrijwillige ouderbijdrage voor het 
Sinterklaasfeest, de feestdagen, 
vervoerskosten naar excursies, 
groepsactiviteiten, kinderboeken 
en spelmaterialen voor het plein. 
De ouderbijdrage voor leerlingen in 

groep 1 t/m 6 is c 30 plus c 27,50 
voor de schoolreis. De ouderbijdrage 
voor leerlingen in groep 7 is c 30 
plus c 42,50 voor het kamp.  
De ouderbijdrage voor leerlingen in 
groep 8 is c 57,50 (inclusief school-
verlatersdagen) plus c 42,50 voor 
het kamp. 
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat 
de ouderbijdrage een vrijwillige 
bijdrage is. Het niet betalen van de  
vrijwillige ouderbijdrage leidt niet 
tot het uitsluiten van leerlingen van  
deelname aan activiteiten. In de 
Medezeggenschapsraad is de hoogte 
van de vrijwillige ouderbijdrage en  
de besteding hiervan uitvoerig 
besproken en goedgekeurd door 
zowel de personeels- als de ouder-
geleding.  
Betaling kan contant plaatsvinden, 
of met behulp van WIS-Collect. 
Betaling in termijnen is mogelijk, 
als u dit op tijd doorgeeft aan juf 
Jeanette. Als u een deel van het be-
drag niet kunt betalen, dan kunnen 
wij met u een beroep doen op het 
Jeugdfonds Rotterdam. Voor al uw 
vragen kunt u terecht bij juf Jeanette 
of juf Angela.

Als uw gegevens veranderen  Wij 
vragen u om veranderingen in per - 
soonlijke gegevens (telefoonnum-
mer, huisarts, huisadres, buiten-
schoolse opvang, noodtelefoon-
nummers, e-mailadressen) zo 
spoedig mogelijk aan de administra-
tie door te geven.

Uitschrijving  Bij verhuizing of ver-
andering van school bent u verplicht 
om dit mondeling aan de school-
leiding te melden. U bent ook ver-
plicht om naam, adres, woonplaats 
van de nieuwe school te vermelden.
Als u dit verzuimt, wordt uw kind op
onze school niet uitgeschreven en
kan het op een andere school niet
worden ingeschreven.

 

Uw kind aanmelden
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Katholieke school

De Lucasschool is een katholieke
school. Wij zien onszelf als een
‘open’ katholieke school en wij 
bieden gelijke kansen voor alle 
kinderen, ongeacht ras, cultuur, 
afkomst of religie.

We besteden wel veel aandacht aan
normen en waarden die ons gege-
ven zijn vanuit onze achtergrond en
verweven zijn met de Nederlandse
cultuur. Diezelfde waarden en nor-
men zijn terug te vinden in andere
culturen en godsdiensten.
Op school wordt elke dag aandacht
besteed aan eerlijkheid, gerechtig-
heid, vriendschap en respect voor
anderen. Ook binnen het team zijn
er leerkrachten met verschillende
culturele achtergronden.

Rotterdamse Vereniging voor
Katholiek Onderwijs, RVKO
De Lucasschool maakt deel uit van
een groep van 67 scholen voor 
basisonderwijs en speciaal basison-
derwijs: de Rotterdamse Vereniging 
voor Katholiek Onderwijs, RVKO.
Meer informatie over missie en
visie, maar ook praktische zaken 
zoals verzekeringen, burgerschap en
sponsoringbeleid vindt u op www.
rvko.nl/de-rvko/onderwijs/schoolgids.

Collega-scholen  De Lucasschool 
werkt nauw samen met twee andere 
scholen voor speciaal basisonder-
wijs in Rotterdam, de Johannes-

Martinusschool en de Laurens-
Cupertinoschool. Samen benutten 
we elkaars kwaliteiten en maken we 
gebruik van elkaars sterke punten. 
Net als de Lucasschool zijn deze 
scholen onderdeel van de Rotter-
damse Vereniging voor Katholiek 
Onderwijs.

Religieuze feestdagen  Op een aantal  
christelijke feestdagen zoals Kerst-
mis, Pasen, Hemelvaart en Pinkste-
ren heeft ieder kind vrij, omdat 
deze dagen zijn meegenomen in de 
reguliere schoolvakanties.
Leerlingen met hindoe- of moslim-
ouders kunnen op Diwali en Holi 
of Offerfeest en Suikerfeest verlof 
krijgen. De ouders of verzorgers
moeten hiervoor schriftelijk verlof
aanvragen op school. Het aanvraag-
formulier hiervoor is verkrijgbaar bij
de directie.

Vertrouwde plek
De Lucasschool is bedoeld voor
leerlingen met leer- en/of gedrags-
problemen. Wij denken dat zeker
voor deze leerlingen de school een
vertrouwde plek moet zijn. Daarom
streven wij naar een school waar
rust is, waar kinderen ontspannen
kunnen werken en leren in een
eigen tempo. Ook beseffen wij dat
ieder kind anders is en wij willen
daar zo goed mogelijk op inspelen.
Om de leerlingen een zo vertrouwd
mogelijke omgeving te bieden, 
 hebben wij op school met elkaar 
vier basisregels opgesteld, waar 
iedereen zich aan moeten houden:
Als er iemand praat, zijn we stil.
Als je wat wilt zeggen, dan steek je
stil je vinger op.
In de rij lopen we stil en netjes.
Als er wat gebeurd is, zeggen we het
tegen de juf of meester.

Zorgdocument  In ons Zorgdocu-
ment zijn de regels van de school 
opgenomen. In de groep komen 
deze regels regelmatig aan de orde.

Gedragsprotocol  Er is een gedrags-
protocol waarnaar de leerkrachten 
handelen. Dit protocol wordt bij de  
inschrijving met de ouders of 
verzorgers besproken. Ook met de 
leerlingen wordt dit ieder schooljaar 
na de zomervakantie besproken.  
Het gedragsprotocol is bij de directie 
na te lezen.

Gedragscode kleding  Het schoolbe-
stuur heeft een algemene gedrags-
code voor kleding vastgesteld. Op 
de Lucasschool mag kleding in het 
algemeen niet extreem uitdagend, 
slordig of afwijkend zijn. Gezichts-
bedekkende kleding is in school en 
op het school plein voor leeerlingen 
niet toegestaan.
Hoofdbedekking dragen de leerlin-
gen alleen op het schoolplein, maar 
dat is in school niet toegestaan.

Anti-agressie protocol  Op de Rot-
terdamse scholen zijn algemene af-
spraken gemaakt over omgangsvor-
men tussen alle betrokkenen op de 
scholen: het anti-agressie protocol. 
Ouders, verzorgers, leerlingen en 
personeel tonen elkaar respect. Zij 
zijn verplicht op school Nederlands 
te spreken en hanteren fatsoenlijke 
taal. Ouders of verzorgers, leer-
lingen en personeel treden niet 
agressief op.
Wanneer er een conflict is, werkt
iedereen mee aan het zoeken naar
en het vinden van een oplossing.CS

Marconiplein
Oostplein

Zuidplein
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Iedere school heeft het vertrouwen 
en de steun van de ouders of ver-
zorgers nodig om goed onderwijs 
te kunnen geven. Samen maken 
we onze school.

Startgesprek  De leerkracht van uw  
kind maakt een afspraak met u voor  
een startgesprek. Dat gebeurt aan 
het begin van het schooljaar of kort  
nadat uw kind op de Lucasschool 
geplaatst is. Het doel van het start - 
gesprek is om met elkaar in  contact 
te komen en vanaf het begin vertrou-
wen en verbondenheid te  scheppen 
tussen de Lucasschool en de ouders. 
We leren elkaar kennen en  wisselen 
belangrijke informatie over het kind 
en met het kind uit. Wat  verwachten 
de ouders, wat verwacht de leer-
kracht en wat verwacht het kind? 
We nemen de persoonsgegevens 
door zoals telefoonnummers en 
e-mailadressen, contactpersonen en 
de school-app Social Schools. We 
maken afspraken over de communi-
catie en  plannen het huisbezoek. We 
wisselen informatie over het school-
jaar en de groep uit. En verder is er 
vanzelfsprekend ruimte voor vragen 
van de kant van de ouders.

Ouder in de klas  Wij hopen dat u  
als ouder betrokken bent bij de 
school van uw kind en die wilt leren 
kennen. Ieder jaar is er de mogelijk-
heid om als ouder eens in de klas te 
komen kijken. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met juf Angela.

Portfoliobesprekingen  De leerlin-
gen krijgen twee keer per jaar een 
portfolio. U krijgt zo meer inzicht 
in de vorderingen, de inzet en het 
gedrag van uw kind. Wij geven dit 
portfolio persoonlijk aan de ouders 
of verzorgers mee tijdens het port-
foliogesprek. Dat wordt gevoerd
met de leerkracht, de ouders of 
verzorgers en de leerling.

Problemen met de opvoeding  Het 
opvoeden van leerlingen is een 
mooie en soms moeilijke taak, 
zeker het opvoeden van leerlingen 
die al wat problemen kennen. Wij 
proberen de ouders of verzorgers 
hierin ondersteuning te geven door 
het organiseren van praatgroepen en 
themabijeenkomsten in de ouder-
kamer met de schoolmaatschap-
pelijk werkster en de medewerker 
ouderbetrokkenheid.

Huisbezoeken  Aan het begin van 
het schooljaar maakt de leerkracht 
van uw kind met u een afspraak om 
u thuis te bezoeken met de school-
maatschappelijk werkster.

Koffie-ochtenden  Iedere dag kan 
er in de ouderkamer koffie of thee 
gedronken worden en kunnen
ouders met elkaar informatie delen. 
Dat gebeurt ook bij de themabijeen-
komsten: dan wordt er gesproken 
over school of opvoeding. 
U ontvangt hierover maandelijks 
bericht in de nieuwsbrief en via de 
school-app Social Schools. Om te 
zorgen dat iedereen zich op zijn ge-
mak voelt in de ouderkamer, hebben 
we afgesproken dat we Nederlands 
spreken met elkaar. Voor nadere 
informatie kunt u terecht bij juf 
Angela.

Gescheiden ouders  Bij een schei-
ding moet de school door de ouders 
geïnformeerd worden over alle 
bepalingen over ouderlijk gezag, 
bezoekrecht en dergelijke. Deze 
informatie wordt in het leerlingen-
dossier bewaard.

School informeert gescheiden 
 ouders  De school moet beide 
ouders, die het ouderlijk gezag heb-
ben, informeren over alles wat voor 
hun kind belangrijk is, zoals rap por- 
 ten, nieuwsbrieven, voortgangsrap-

portages, de schoolgids en portfo-
liogesprekken. 
Indien beide ouders het ouderlijk 
gezag hebben dan zal alle informatie 
worden verstrekt aan de ouder met 
hetzelfde adres als de leerling die 
is aangemeld. Die ouder geeft alle 
informatie van de school ook aan 
de andere ouder door. Als dit niet 
gebeurt, dan neemt de ouder die de 
informatie niet ontvangt zelf contact 
op met de school en zal in overleg 
worden bezien of we andere afspra-
ken over de informatievoorziening 
kunnen maken. Voor portfolioge-
sprekken worden beide ouders 
uitgenodigd voor een gezamenlijk
gesprek. Alleen in bijzondere geval-
len wordt hiervan afgeweken.

Ouder zonder ouderlijke macht  
Indien u geen ouderlijk gezag heeft,
dan kan de school u slechts beperkt
informeren. Uitzonderingen: als de
informatie al gegeven is aan de ou-
der met ouderlijk gezag, als het niet 
in het belang van het kind is, of als 
de rechter dit heeft verboden.
Heeft u niet het ouderlijk gezag en
wilt u informatie over de school of 
uw kind? Dan dient u zelf in een 
brief aan de school te vragen om 
informatie, zoals de schoolgids, een 
kopie van portfolio’s en uitnodigin-
gen voor de portfoliogesprekken. 
Bij portfoliogesprekken worden 
beide ouders voor een afzonderlijk 
gesprek uitgenodigd.

 

Overleg met ouders of verzorgers
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De Lucasschool is gevestigd in 
een mooi pand uit 1930, dat  
in 2008 helemaal gerenoveerd is.

Gebruik van het gebouw  ’s Morgens 
betreden de leerlingen via het school - 
plein en de achteringang de school 
en zij verlaten die ’s middag aan het 
eind van de lesdag ook weer via de 
achteringang en het schoolplein.
De Lucasschool heeft groepslokalen 
en kantoorruimtes op de begane 
grond en de eerste verdieping.
Administratie en directie bevinden 
zich op de begane grond bij de hoofd - 
ingang. De interne begeleiding 
bevindt zich bij de achteringang. 
Verder zijn er een aantal kantoor-
ruimtes waar leerlingen individueel 
of in groepjes extra les kunnen krij-
gen. Hier werken de leesbege leider 
van Passend Primair Onderwijs, de 
logopediste, de speltherapeute en 
de maatschappelijk werker. In het 
speellokaal op de begane grond 
wordt kinderoefen therapie gegeven.
Op de eerste verdieping bevindt
zich de personeels-/ouderkamer.
Er is zoveel mogelijk rekening
gehouden met de eisen die ons
moderne onderwijs stelt. De lokalen
zijn voorzien van een digitaal school- 
bord en computers waarop de leer-
lingen kunnen werken. 

In de gangen zijn werk- en speel-
plekken voor de leerlingen. Als u 
eens langskomt, kunt u dat allemaal 
met eigen ogen zien. Er staan ook 
foto’s op onze website die u een 
indruk van ons gebouw kunnen 
geven, www.lucasschool.nl.

Mindervaliden  Tijdens de verbou-
wing van de Lucasschool is rekening 
gehouden met mindervaliden. Er is 
een lift, zodat de eerste etage ook 
voor iedereen goed toegankelijk is.  
Op de speelplaats is een op- en afrit 
voor rolstoelen.

Openbaar vervoer  De school is 
prima te bereiken met het  openbaar 
vervoer en ligt in zone 5319. U kunt  
uitstappen op metrostation Marconi-

plein. Bus 42 stopt hier ook.  
De loopafstand naar de Lucasschool 
bedraagt enkele minuten. Tramlijn 
4 en 8 stoppen op de Schiedamse-
weg, tramlijn 8, 21, 23 en 24 stoppen  
op de Mathenesserdijk. De zone-
grens ligt op de Aelbrechtskade bij 
de Lage Erfbrug en de Mathenesser-
brug.

Leerlingenvervoer  In bijzondere 
gevallen kunt u een vergoeding voor 
het vervoer van uw kind(eren) krij-
gen. Dit kan vervoer per taxi, tram, 
bus of metro zijn.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij JOS Onderwijs Informatiebalie,
Librijesteeg 4, Rotterdam, telefoon
0800 1545. Op school zijn informa-
tiefolders verkrijgbaar.

 

Het gebouw
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✹ ✹ 

Een dag op de Lucasschool

De school begint om kwart voor 
negen ’s ochtends en eindigt om 
twee uur ’s middags.

Schooltijden  Maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag 
8.45–14.00 uur.  
De deur gaat om 8.35 uur open.

Verzuim  Als uw kind niet naar school 
kan komen, moet u de school zo snel 
mogelijk op de hoogte stellen. Het 
is uw plicht als ouder/verzorger om 
verzuim te melden via de telefoon, 
de Social Schools-app of een e-mail. 
Als uw kind rond 9 uur nog niet op 
school is en wij hebben geen bericht 
ontvangen, zal de administratief me-
dewerkster van de school u opbellen
om te vragen waar uw kind is.
Hiervan wordt dan een aantekening
gemaakt in het dossier. 

Te laat komen  Als leerlingen zonder 
geldige reden regelmatig te laat 
komen, moeten ze deze lestijd na 
schooltijd inhalen. Als leerlingen 
tussen 8.45 en 9.00 uur te laat 
komen, dan moeten ze een kwartier 
inhalen. Als zij na 9.00 uur te laat 
komen, dan halen ze de gehele tijd 
in die ze te laat op school gekomen 
zijn. Zo nodig wordt contact opge-
nomen met de ouders of verzorgers 
om samen tot een oplossing te 
komen. Bij drie keer te laat komen 
wordt de gemiste lestijd ingehaald. 
Bij herhaaldelijk te laat komen stelt 
de school de gemeentelijk leerplicht-
ambtenaar in kennis. Dit kan resul-
teren in een officiële waarschuwing 
of een boete.

Tussenschoolse opvang  Alle leer-
lingen van de Lucasschool blijven 
 tussen de middag over en kunnen 
dan hun boterhammen opeten. We 
gaan ervan uit dat de leerlingen een  
gezonde lunch meenemen. Daarna 
kunnen ze vrij spelen op het school-

plein. Het personeel van de Lucas - 
school houdt toezicht. Aan het over-
blijven zijn geen kosten verbonden.

Fruit op school  Het eten van fruit is  
gezond. We vinden het belangrijk om 
dit op school te stimuleren. Daarom 
vragen we u om in ieder geval op 
dinsdag en donderdag fruit mee te 
geven, zodat de leerlingen dat met 
elkaar in de klas op kunnen eten.

Huiswerk  De leerlingen op de Lucas-
school kunnen af en toe een beetje 
huiswerk mee krijgen. Wij gaan er-
van uit dat het voor de meeste leer-
lingen voldoende is als zij de hele 
dag op school goed meedoen. De 
ontspanning na schooltijd is net zo 
belangrijk als de leertijd op school. 
Met behulp van Aerobe DLO kan ook 
thuis online geoefend worden.

Nablijven  Soms is het nodig dat 
een kind nablijft, omdat het werk 
nog niet af is, of om de schooldag 
na te bespreken. Wij gaan er van uit 
dat dit niet langer dan een kwartier 
duurt. Als we denken dat het wel 
langer gaat duren, nemen we con-
tact op met de ouders of verzorgers.

Buitenschoolse activiteiten  De 
Lucasschool neemt ook deel aan 
activiteiten buiten de school.
Het gaat hier bijvoorbeeld om
bioscoop-, theater- en museumbe-
zoek. Groepen leerlingen bezoeken 
kunstatelier Punt 5, de Bouwkeet. 
kinderboerderij De Bokkesprong, 
het Dakpark en diergaarde Blijdorp
om er lessen te volgen. Deze activi-
teiten worden onder schooltijd 
georganiseerd.

Ook zetten de leerlingen zich elk 
schooljaar in voor een goed doel, 
dat zij zelf kiezen. 
Voor de leerlingen van groep 1 tot 
en met groep 6 wordt jaarlijks een
schoolreis georganiseerd.
We gaan met de kinderen van groep 
7 en groep 8 in het voorjaar drie 
dagen op schoolkamp.
De leerlingen van groep 8 hebben 
een speciale schoolverlatersdag in 
de laatste week voor de zomerva-
kantie.

Vakmanstad  Leraren van Vakman-
stad geven vanaf dit schooljaar 
tuin- en natuurlessen, kook- en 
smaaklessen, filosofielessen om 
onderzoekend te leren nadenken, 
technieklessen om ontwerpen te 
leren maken en judo- en aikidoles-
sen om weerbaarheid en beweging 
te vergroten.

Jeugd Sport- en Cultuurfonds  Het is 
belangrijk dat kinderen lid zijn van  
een sportvereniging of deel nemen 
aan culturele activiteiten zoals dan-
sen, tekenen, schilderen en muziek 
maken in hun vrije tijd. Voor ouders 
van kinderen met een minimum in-
komen is er de mogelijkheid om de 
contributie hier van te laten betalen 
door het Jeugd Sportfonds of Jeugd 
Cultuurfonds. Meer informatie 
kunt u krijgen bij Juf Angela of juf 
Zoulikha.

Foto’s van schoolsituaties  Op school 
en bij excursies worden vaak foto’s 
gemaakt en soms worden deze ge-
publiceerd in de schoolgids, nieuws- 
brief, de website van de Lucasschool 
of social media van de school-app 
Social Schools of Instagram.  
Wij vragen u hiervoor schriftelijk 
toestemming, die u op elk moment 
weer kunt wijzigen.

8 45 14 00

Dinsdag en donderdag
 DAafE

FruitFFtdag
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De eerste schooldag van het 
schooljaar 2022–2023 is  
maandag 22 augustus 2022.

Vakanties en vrije dagen 
Herfstvakantie  maandag 24 tot en 
met vrijdag 28 oktober 2022. 
Kerstvakantie  vrijdag 23 december 
tot en met vrijdag 6 januari 2023. 
Voorjaarsvakantie  maandag 27 febru-
ari tot en met vrijdag 3 maart 2023. 
Paasvakantie  vrijdag 7 april tot en 
met maandag 10 april 2023. 
Meivakantie  maandag 24 april tot 
en met vrijdag 5 mei 2023, inclusief 
Koningsdag 27 april 2023. 
Pinksteren  maandag 29 mei 2023. 
Zomervakantie  vrijdag 7 juli tot en 
met vrijdag 18 augustus 2023.

Studiedagen voor leerkrachten  Ons 
onderwijs is altijd in beweging. Wij 
zijn als team elke dag bezig de kwali-
teit van het onderwijs dat wij geven 
te verbeteren. Wij doen dit ook door 
het volgen van cursussen of be-
zoeken van congressen enzovoorts. 
Dit schooljaar zijn er studiedagen 
voor leerkrachten (en op die 
dagen zijn de leerlingen dus vrij) 
op maandag 26 september 2022, 
maandagmiddag 5 december, 
maandag 20 maart 2023 en maan-
dag 22 mei 2023.

Urenberekening  Vakantierooster 
schooljaar 2022-2023 op basis van 
25 uur rooster en 970 uur les. 
Beschikbaar aantal uren  
1-10-2022 tot en met 30-9-2023:
52 weken à 25  uur 1300 uur
30-9-2021 is donderdag 51/2 uur
Koningsdag in meivakantie 0 uur 
Bevrijdingsdag in meivakantie 0 uur
Totaal aantal uren 1300 uur
verplichte uren 970 uur
te besteden aan vakanties,
studiedagen enzovoort 322 uur
nog te besteden, marge uren   8 uur

Verlof  Wij mogen leerlingen geen 
vrij geven buiten de vastgestelde 
schoolvakanties om. Als ouders of  
verzorgers hun kind toch van school  
thuis houden, moeten wij dit melden 
aan de afdeling Leerplicht van de 
gemeente Rotterdam, die dan een 
boete kan opleggen. Enige uitzonde-
ring op deze regel is, dat een vakantie 
buiten de reguliere schoolvakanties 
wel mogelijk is, als de werkgever 
van één van de ouders of verzorgers 
u verplicht om buiten de schoolva-
kanties vrij te nemen en u verplicht
bent om in de zomervakantie door
te werken. Dit extra verlof wordt niet
verleend in de week voor of na de
zomervakantie. Elk verlof moet mi-
nimaal 6 weken tevoren schriftelijk
worden aangevraagd. Formulieren
hiervoor zijn bij de directie verkrijg-
baar.

Afwezigheid van leerkrachten  Leer-
krachten hebben een aantal lesvrije 
dagen per jaar. Oudere leraren heb-
ben recht op een vorm van senioren-
verlof. Leerkrachten kunnen ook 
afwezig zijn wegens (na)scholing of 
ziekte. Een afwezige leerkracht wordt 
in principe altijd vervangen door een 
andere leerkracht. 

Schoolkamp  Onder voorbehoud 
van de coronamaatregelen gaan we 
dit schooljaar op woensdag 10 mei 
2023 tot en met vrijdag 12 mei 2023 
met alle leerlingen van groep 7 en 8 
naar buitenhuis De Stulp in Baarn. 
Vooraf is er een informatie-ochtend 
op 16 maart 2023 voor de ouders of 
verzorgers. 
De jongste leerlingen van groep 1 tot 
en met 6 gaan niet mee en blijven op 
school. Zij gaan op dinsdag 16 mei 
2023 op schoolreis.

Medezeggenschapsraad
Op de Lucasschool is een Medezeg-
genschapsraad actief. De leden 
ervan worden voor een periode van
drie jaar gekozen. In de huidige
Mede zeggenschapsraad hebben vier
leden zitting. Namens de ouders zijn
er twee vacatures.
Namens het personeel zijn dat Jamy 
Knape en Luuk Vollebregt.
 Op de website van de Lucasschool 
wordt na elke verga dering een 
verslagje geplaatst. U bent van harte 
welkom om MR-vergaderingen bij 
te wonen. Dit schooljaar vinden zes 
vergaderingen plaats.  
De data staan op www.lucasschool.nl. 
U kunt vragen stellen aan de Mede-
zeggenschapsraad of onderwerpen 
voor de vergaderingen aandragen 
via mr@lucasschool.nl.

Leerlingenraad  Vanaf schooljaar 
2021-2022 heeft de Lucasschool een 
leerlingenraad. Hierdoor worden  
leerlingen meer betrokken bij het 
reilen en zeilen op school. Uit de  
leerjaren 5,6,7 en 8 worden vertegen-
woordigers gekozen die een school - 
jaar lang deelnemen aan de leerlin-
genraad. Iedere zes weken komt de 
raad bij elkaar met juf Manon om 
te vergaderen. De agendapunten 
zullen zowel door leerlingen als door 
teamleden worden ingebracht.

Schoolfotograaf  Ieder schooljaar 
komt de schoolfotograaf op onze 
school. Er worden foto’s van uw kind 
en van de groep gemaakt. U krijgt 
hierover vooraf bericht.

Het schooljaar 2022–2023

Baarn

Rotterdam



10

De vorderingen van de leerlingen 
worden nauwlettend in de gaten 
gehouden.

Leerlingbespreking  We willen ieder 
kind die zorg bieden die het nodig 
heeft. Regelmatig bespreken de 
leerkrachten de ontwikkeling van 
de leerlingen. Problemen worden 
geanalyseerd en besproken.
Wij proberen problemen in eerste
instantie op te lossen met het per-
soneel dat aan school verbonden is.
Wij kunnen ook een beroep doen op
specialisten in een groot aantal
organisaties die de school onder-
steunen. Externen mogen alleen 
met uw toestemming uw kind 
onderzoeken.

Leerlingvolgsysteem
De door de leerling behaalde resul-
taten spelen een belangrijke rol bij
het afstemmen van de begeleiding
op de leerling. We werken met
ParnasSys, een geautomatiseerd ad-
ministratie- en leerlingvolgsysteem.
Het programma stelt ons in staat
om snel en eenvoudig informatie in
te voeren en op te vragen, zodat de
juiste zorg geboden kan worden aan
de leerlingen.

Dossiervorming  Alle gegevens die 
wij over uw kind verzamelen, komen 
in het leerlingdossier terecht. Alleen 
personen die wettelijk verantwoor-
delijk voor het kind zijn, mogen dit 
dossier inkijken. Toetsuitslagen van 
het leerlingvolgsysteem worden 
digitaal opgeslagen. Wij gebruiken 
deze gegevens uitsluitend  binnen 
de school voor het geven van 
onderwijs.
Bij verandering van school is het be-
langrijk dat de verzamelde gegevens
op de nieuwe school bekend zijn.
Wij sturen deze gegevens pas op na
schriftelijke toestemming van de
ouders of verzorgers.

Aantal leerlingen in een groep
De leerlingen zijn verdeeld over acht 
groepen van maximaal 16 leerlingen. 
Uitzonderingen worden in overleg 
met ouders of verzorgers besproken. 
Enkele groepen hebben minder 
leerlingen. In deze groepen
is nog voldoende plaats voor 
nieuwe leerlingen.

Organisatie  Wij proberen ieder jaar 
de leerlingen met dezelfde leeftijd 
zo veel mogelijk bij elkaar in een 
groep te plaatsen. Vanzelfsprekend 
zijn er tussen de leerlingen in de 
groep niveauverschillen. Daarom 
werken we binnen de groepen met 
verschillende arrangementen,
zodat de leerlingen naar hun moge-
lijkheden begeleid kunnen worden.

Schoolloopbaan  Aan het einde van 
het schooljaar gaan de leerlingen 
over naar de volgende groep. Het 
kan voorkomen dat uw kind in 
dezelfde groep en/of bij dezelfde 
leerkracht blijft. Dit betekent niet 
dat uw kind is blijven zitten.
Incidenteel kan het ook voorkomen 
dat wij u adviseren om na het be-
eindigen van het laatste schooljaar 
uw kind toch nog een jaar bij ons op 
school te laten. Dit doen wij alleen 
als we denken dat dit nodig is om 
de kansen van uw kind in de verdere
schoolloopbaan te verbeteren.
Ook kan het zijn dat uw kind in de
loop van het schooljaar in een andere 
groep geplaatst wordt. Hierover
wordt vooraf overlegd met de
ouders of verzorgers.

Materiaalgebruik  Wij willen onze 
leerlingen leren om goed, voorzich-
tig en zuinig met de materialen om 
te gaan. Daarover maken wij bij de 
start van het schooljaar afspraken 
met hen. Dat geldt zowel voor het 
gebruik van materialen op school 
als extra werk dat mee naar huis 

wordt gegeven. Wanneer school-
materialen zoals boeken, schriften, 
pennen of potloden opzettelijk 
vernield worden, zullen wij dat bij 
de ouders of verzorgers in rekening 
brengen.

Een andere school  Wij proberen 
alle leerlingen met leer- en gedrags-
moeilijkheden zoveel mogelijk bin-
nen de Lucasschool op te vangen. 
Soms blijkt dat wij toch niet die 
hulp kunnen bieden die de leer-
ling nodig heeft. In samenwerking 
met ouders of verzorgers en het 
onderwijs-arrangeerteam van PPO 
Rotterdam proberen we in dat
geval een passende oplossing te
vinden.

Extra begeleiding
Voor een aantal zaken roepen wij de
hulp in van externe instanties zoals
de Stichting Jeugdtandverzorging,
onderwijsbegeleidingsdiensten,
Jeugdbescherming Rotterdam Rijn-
mond, Veilig Thuis, het Wijkteam,
Lucertis, Trivium-Lindenhof, Yulius,
de buurtagent, de leerplichtambte-
naar, de ouderfunctionaris van PPO 
en dergelijke.

Zorg voor de kinderen
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Op de Lucasschool worden  
alle vakken onderwezen,  
die je op een basisschool hebt.

Nederlandse taal  Veel leerlingen 
van de Lucasschool spreken thuis 
weinig tot geen Nederlands. Voor 
hen is Nederlands de tweede taal.  
De Nederlandse taal is heel belang-
rijk voor alle leerlingen. We besteden 
veel aandacht aan de mondelinge 
taalvaardigheid. Ook taalonderdelen 
als technisch en begrijpend lezen, 
schrijven, spellen en stellen komen 
veelvuldig aan bod. Wij zijn er op 
gericht de leerlingen de basisvaar-
digheden te leren, zodat ze daarmee 
verder kunnen in de maatschappij.
Wij werken met de taalmethode
Taalverhaal.nu en zijn ons aan het 
oriënteren op een nieuwe methode. 
Voor spelling gebruiken we de me-
thode Spelling langs de lijn, voor het 
aanvankelijk technisch lezen de me-
thode Veilig leren lezen en voor het 
voortgezet technisch lezen Estafette. 
Voor het woorden schatonderwijs 
beginnen wij in dit schooljaar met 
de methode Logo3000 en met Woor-
den in de Weer.

Rekenen  Rekenen is ook een belang-
rijk vak op onze school. Wij werken 
met de realistische rekenmethode 
Getal en ruimte junior. 

Oriëntatie op jezelf en de wereld  
Wij vinden het belangrijk dat leerlin-
gen hun eigen mening vormen en
die weten te formuleren. Dit komt
onder andere tot uiting in de klas-
sengesprekken, maar ook bij vakken 
als aardrijkskunde, geschiedenis en
kennis der natuur. Wij werken met
de methode Blink Wereld.

Kunstzinnige oriëntatie, expressie 
en techniek  Kunstzinnige oriënta-
tie bestaat uit de vakken tekenen, 
muziek, handvaardigheid en toneel-

spel. Expressie is een manier om 
gevoelens en ervaringen te beleven 
en te verwerken. Expressie is een 
vast onderdeel in alle groepen. We 
werken met de integrale methode 
Moet je doen en bezoeken kunst-
atelier Punt 5, de Bouwkeet en het 
Maastheater. De acteurs van Sketch 
en Confro geven gastlessen aan onze 
bovenbouwgroepen. Ook worden 
er lessenserie aanegboden met de 
methodiek van Rots & Water.

Digitaal onderwijs  De school be - 
schikt over een assortiment Chrome-
books. Deze worden door de leerlin-
gen gebruikt voor het extra oefenen 
van de leerstof met behulp van 
Aerobe DLO. Met dezelfde  software 
kan ook thuis geoefend worden.  
In de hogere groepen leren de 
leerlingen ook om informatie op te 
zoeken op het internet en er werk-
stukken mee te maken.

Bewegingsonderwijs  In het bewe - 
gingsonderwijs hebben we gymnas-
tiek, spel en zwemmen. In de Nico-
laasschool hebben wij de beschik-
king over een sportzaal.  
Let u erop dat uw kind gymnastiek-
kleding meeneemt op de dagen 
dat het gaat gymmen? Gymnastiek-
kleding is noodzakelijk om mee te 
doen bij de gymles. De leerlingen 
krijgen les van een vakleerkracht 
bewegingsonderwijs.

Gymkleren mee  Groep 1-2-3 en 4-5 
op maandag en vrijdag.
Groepen 5-6 en 6 op maandag.
Groep 6-7 op donderdag en vrijdag.
Groep 7-8A en 7-8B op maandag en 
vrijdag. 
Groep 8 op maandag en donderdag.

Zwemkleren mee  Groep 6 elke 
dinsdag, groepen 5 elke vrijdag. 

Zwemlessen  Groep 6 krijgt in de 
eerste helft van het schooljaar elke 
dinsdag een uur zwemles en  
de groepen 5 krijgen in de tweede 
helft van het schooljaar elke vrijdag 
een uur zwemles in Zwembad West.  
Het vervoer van en naar school gaat  
per bus. Aan het begin van het 
schooljaar krijgen de leerlingen een 
formulier mee, waarop u verklaart
dat er geen medische bezwaren zijn
voor deelname van uw kind aan het
schoolzwemmen. Ouders van leer - 
lingen die niet mee zwemmen moe-
ten hiervoor een medische verklaring 
overleggen, afgegeven door de huis-
arts of specialist. De zwemlessen  
en het busvervoer worden door de 
gemeente Rotterdam verzorgd en 
betaald.

Levensbeschouwing  Op de Lucas-
school maken we gebruik van de 
methode Hemel en aarde. Die past 
goed bij de verschillende culturen 
die op onze school voorkomen.

Overige vakgebieden  De leerlin-
gen op de Lucasschool krijgen les 
in levensbeschouwelijke vorming, 
zorg voor gezond gedrag, techniek, 
sociale vaardigheden (Programma 
Alternatieve Denkstrategieën, Seksu - 
a liteit en relaties), verkeer (Jeugdver-
keerskrant) en in groep 7 en 8 les in 
Engelse taal.
Wij werken met Leren zichtbaar
maken, waardoor leerlingen gemo-
tiveerd en gestimuleerd worden. 
Daardoor krijgen zij meer inzicht in 
hun eigen leerproces.

Schoolvakken
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Op de Lucasschool werken 
 ervaren vakmensen.  
Dit zijn hun functies en taken.

Directeur  Jacco van de Burgt is als 
directeur samen met Irma Vijfvinkel 
als adjunct-directeur verantwoorde-
lijk voor de algemene gang van za-
ken op school. Zij onderhouden de 
contacten met het schoolbestuur, 
de inspectie van het onderwijs, de
deelgemeente, PPO Rotterdam en
dergelijke. Verder letten zij op de
personele, financiële en materiële
zaken en de grote lijnen van het
onderwijs. Ook zijn zij verantwoor-
delijk voor de dagelijkse gang van
zaken op de school, organisatie en
onderwijskundige zaken. De directeur 
is alle dagen aanwezig. De adjunct-
directeur is op dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag aanwezig.

Intern begeleiders  Manon Boot en 
Olette Hamer      dragen de verant-
woording voor de totale zorg die de 
Lucasschool biedt aan de leerlingen. 
De intern begeleiders sturen de co- 
teachers en de groepsleerkrachten 
aan. Zij hebben ook  regelmatig over - 
leg op basisscholen om onder  steu-
ning te bieden bij de zorg voor de 
leerlingen. In groeps- en leerling be-
spre kingen, die de intern bege leider 
organiseert, worden alle leerlingen 
besproken en indien nodig plannen 
van aanpak of handelingsplannen 
opgezet.

Groepsleerkracht  De groepsleer-
kracht geeft dagelijks onderwijs aan 
een groep leerlingen, bereidt de les-
sen voor en begeleidt de leerlingen. 
Hij of zij is direct verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van uw kind.

Co-teacher  Deze leerkracht geeft 
extra hulp, binnen of buiten de klas,  
aan leerlingen die dat nodig  hebben.  
Deze leerkracht staat onder leiding 

van de intern begeleider. De co-
teachers worden ook ingezet om 
afwezige collega’s met lesvrije
dagen te vervangen.

Onderwijsassistent  Razia Nazier, 
César Wahnon, Meral Bakir en Isolde 
den Boer zijn onze onderwijsassis  
tenten. De onderwijsassistent biedt 
extra hulp binnen of buiten de klas 
aan leerlingen die dat nodig hebben. 
De onderwijsassistent staat onder 
leiding van de intern begeleiders. 

Logopediste  Het Centrum voor Lo-
gopedie is gevestigd op Schiedam-
seweg 185. Op maandag is Zeliha 
Uner en op maandag, dinsdag, don-
derdag en vrijdag is Naomi Polder-
vaart op de Lucasschool aanwezig  
voor logopedische behandelingen. 
Daarvoor heeft u een verwijzing van 
de huisarts en toestemming van de 
zorgverzekeraar nodig.

Kinderoefentherapeut  Leerlingen 
die achterstanden of beperkingen 
hebben in hun bewegingen, kunnen 
onder schooltijd motorische oefen-
therapie krijgen. De leerlingen wor - 
den gescreend en in overleg met
ouders of verzorgers verder 
onderzocht. Na toestemming van 
de zorgverzekeraar worden de 
leerlingen behandeld. De organi-
satie iMotoriek heeft hierover een 
overeenkomst met zorgverzekeraars 
Achmea/Zilveren Kruis.
Patty Fleming is op donderdag aan-
wezig om leerlingen op motorisch 
gebied te behandelen.

Schoolbegeleiders  Om de mensen 
die op school werkzaam zijn te 
ondersteunen in hun werk doet de 
school een beroep op mensen van 
het samenwerkingsverband PPO 
Rotterdam. Onze schoolcontactper-
sonen zijn Natasha Hogenkamp en 
Nicole Kijkuit.

Maatschappelijk werker  Op dins-
dag en vrijdag is Zoulikha Karmaoui 
van MEE-Rotterdam op school aan-
wezig voor ouderhulpvragen thuis 
of op school. Als u vragen aan haar 
heeft, kunt u altijd contact opnemen. 
Ook kan de maatschappelijk werker 
namens de school contact met u 
opnemen en op bezoek komen.

Administratief medewerker  Op de 
Lucasschool werken Jeanette Boele 
en Meral Bakir als administratief 
medewerker. Zij nemen de telefoon 
op, maken verslagen, dossiers en 
overzichten klaar. Zij registreren 
ook het verzuim. Als uw kind niet of 
later op school kan komen van-
wege ziekte of een andere reden, 
dan moet u dit melden met een 
telefoontje of een briefje. Zij zijn op 
maandag, dinsdag, woensdag, don-
derdag en om de week op vrijdag 
aanwezig.

Medewerker ouderbetrokkenheid
Angela Melessen is onze medewer-
ker ouderbetrokkenheid. Ze maakt
verbindingen tussen onderwijs,
voorzieningen in de wijk en ouders
of verzorgers. Zij begeleidt en helpt
bij onderwijsondersteunende en
opvoedkundige activiteiten. Ze 
organiseert regelmatig ochtenden 
en middagen, waarop u met collega-
ouders of verzorgers over verschil-
lende onderwerpen kunt praten. 
Angela is op maandag, dinsdag,
en donderdag aanwezig.

Leesbegeleider  Leerlingen uit het 
PPO Zorggebied West met ernstige 
leesproblemen zoals dyslexie wor-
den op de Lucasschool geholpen 
door Léoni Penninkhof, specialist 
op het gebied van leesonderwijs. 
Zij is op maandag en donderdag 
aanwezig.

Het personeel
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Speltherapeut  Kinderen met sociaal-
emotionele problemen kunnen met 
speltherapie worden geholpen. 
 Orthopedagoge Els Pastijn is hier-
voor een dag per week beschikbaar. 
Zij werkt samen met de maatschap-
pelijk werkster en de leerkrachten 
van het kind.

ICT-coördinator  Omdat de school 
beschikt over veel computers en digi - 
tale schoolborden hebben wij een 
werkgroep ICT. Juf Esther en mees-
ter Jacco zijn hierin actief. John van 
der Poel is de ICT-coördinator.

Stagiaires  Stagiaires van de lera-
renopleiding Pabo Thomas More 
komen op de Lucasschool en van de 
HBO-opleiding Creatieve Therapie 
om het vak van leraar of therapeut 
in de praktijk te leren. Een stagiair 
werkt altijd onder leiding van een 
leerkracht.  
Er zijn ook stagiaires van de MBO-
opleidingen Pedagogisch Medewer-
ker, Medewerker Maatschappelijke 
Zorg en Onderwijsassistent van het  
Albeda- of Zadkine College en van de  
HBO-opleiding Creatieve Therapie 
en Pedagogiek  op school. Diverse 
opleidingen, die een relatie hebben 
met onderwijs, kunnen ook nog een 
beroep doen op een stageplaats. 
Onze opleidingscoördinator is Irma 
Vijfvinkel.

De teamleden en de dagen dat ze 
aanwezig zijn
Directeur  Jacco van de Burgt, alle 
dagen. 
Adjunct-directeur  Irma Vijfvinkel, 
ma, di, wo, vr.
Intern begeleiders  Manon Boot, 
ma, di, do, vr, Olette Hamer, ma, di, 
do, vr.
ICT-coördinator  John van der Poel, 
op afroep.
Maatschappelijk werkster  Zoulikha 
Karmaoui, di, vr. 
Kinderoefentherapie  Patty Fleming, 
do.
Leesbegeleider  Léoni Penninkhof, 
di, do.
Logopedie  Naomi Poldervaart, ma, 
di, wo, vr, Zeliha Uner, ma.

Groep 1-2-3  Juf Razia Nazier, ma, di, 
vr, juf Mariana Hanson, wo, do.
Groep 4-5  Juf Jamy Knape, alle dagen.
Groep 5-6  Juf Astrid Lansbergen, 
alle dagen.
Groep 6-7  Meester Luuk Vollebregt, 
ma, di, do, vr, juf Razia Nazier, wo.
Groep 7-8A  Juf Esther Zondag, ma, 
di, vr, juf Laura Chiappetta, wo, do.
Groep 7-8B  Juf Marian Oosterwijk 
ma,di, vr, juf Laura Chiappetta, wo, 
do.
Groep 7-8C  Juf Katinka Grashuis, 
alle dagen. 

Onderwijsassistent  Razia Nazier, 
do, Meral Bakir, ma, di, do, vr, César 
Wahnon, Isolde den Boer.
Bewegingsonderwijs  Rick Beumer.
Speltherapie  Els Pastijn, di.
Administratie  Jeanette Boele, ma,
di, do, om de week vr, Meral Bakir, 
wo.
Conciërges  Cyriel Simpson, ma, di, 
do, Leen van der Ent, ma, di, do, vr,  
Eric de Bever, alle dagen, Rob de 
Haan, di, do.

Jeanette Boele, 
 administratie 

Olette Hamer, 
intern begeleider

Meral Bakir,
administratie

Manon Boot, 
 intern  begeleider

Irma Vijfvinkel,
adjunct-directeur

Jacco van de Burgt, 
directeur

ingridvijfvinkel
Doorhalen
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Uitzonderlijke gevallen

Voor noodgevallen zijn er allerlei 
draaiboeken en procedures.

Ontruimingsoefening  Elk school-
jaar houden we minstens één keer 
een ontruimingsoefening. De be-
doeling daarvan is de leerlingen
te leren hoe ze rustig en snel onder 
begeleiding van de leerkracht het 
gebouw moeten verlaten, als er 
brand is uitgebroken. De  oefeningen 
worden georganiseerd in samen-
werking met de organisatie Cura 
Aas-veiligheid en de leerkrachten. 
Leerlingen en ouders of verzorgers 
worden vooraf niet geïnformeerd
over de datum waarop de oefening 
gehouden wordt.

Calamiteitenplan  Voor het geval van 
rampen of terroristische aanslagen 
is een Gemeentelijk calamiteiten-
plan bij de directie aanwezig.

Bedrijfshulpverlening, BHV  BHV-ers 
hebben een cursus bedrijfsveilig-
heid en EHBO gevolgd en spelen 
een belangrijke rol bij het ontruimen 
van de school, bij de eventuele be-
strijding van een beginnende brand  
en bij het verlenen van eerste hulp 
bij ongelukken. Bij calamiteiten 
moet iedereen de orders van de 
BHV-ers opvolgen. Enkele perso-
neelsleden op de Lucasschool heb-
ben een EHBO-diploma.

Sociaal veiligheidsplan  In het Sociaal 
Veiligheidsplan is veiligheidsbeleid,
gericht op preventie van incidenten
en het optreden na incidenten,
beschreven. Onder incidenten ver-
staan wij seksuele discriminatie en 
openbaar geweld. Het plan maakt
deel uit van het Arbo-plan en ligt ter
inzage bij de directie.

Ongewenst gedrag  Als leerlingen 
zich schuldig maken aan onveilig 
en strafbaar gedrag zoals diefstal, 

bedreiging, afpersing, mishandeling
of wapenbezit zal de directeur van
de school contact opnemen met
de ouders of verzorgers en afhanke-
lijk van de ernst van de situatie,
aangifte doen bij de politie.

Anti-pestprotocol  Er is een Anti-
pestprotocol om ervoor te zorgen 
dat het pesten zo min mogelijk 
voorkomt. Dit document ligt bij de 
directie ter inzage.

Vermoeden van kindermishandeling
Op school is een protocol Vermoe-
den van kindermishandeling. Alle 
medewerkers zullen volgens dit
stappenplan handelen in het belang
van het kind.

Klachtenregeling  Elk schoolbestuur 
is wettelijk verplicht een algemene 
klachtenregeling op te stellen. Het 
schoolbestuur van onze school, de 
RVKO, heeft één klachtenregeling 
voor alle scholen. Ouders, leerlin-
gen, personeel en een ieder die deel 
uitmaakt van de schoolgemeen-
schap, kunnen een klacht indienen. 
Klachten over de dagelijkse gang 
van zaken dienen eerst in onderling 
overleg tussen ouders, leerlingen, 
personeel en schoolleiding op een 
juiste wijze te worden afgehandeld.
Maar als dat door de aard van de
klacht niet kan of als de behandeling
niet naar tevredenheid heeft plaats-
gevonden, dan kunt u in contact
treden met de bovenschoolse direc-
teur van de school of, met name bij 
privacygevoelige zaken, met één van 
de vertrouwenspersonen van de
RVKO.
Contactadres vertrouwenspersonen
en bovenschoolse managers
Bestuursbureau RVKO
Renier Verhoeven en Debra Young
Postbus 4250, 3006 ag Rotterdam
telefoon 010 4537 500.
loketrechtsbescherming@rvko.nl

Als ook het overleg met de boven-
schools directeur niet naar tevre-
denheid is verlopen, kan een
formele klacht ingediend worden
bij de klachtencommissie. Het
schoolbestuur is aangesloten bij
een landelijke klachtencommissie.
Ook deze commissie zal altijd eerst
beoordelen of er voldoende overleg
heeft plaatsgevonden tussen de
verschillende partijen teneinde de
klacht op te lossen.
De klachtencommissie voor het
Katholiek Onderwijs
Postbus 82324, 2508 eh Den Haag
telefoon 070 3925 508
info@geschillencies-klachtencies.nl

De volledige klachtenregeling van
de RVKO kunt u opvragen bij de
directie of de contactpersoon van de
school en is ook te vinden op www.
rvko.nl/de-rvko/onderwijs/schoolgids.

Contactpersoon, vertrouwensper-
soon Esther Zondag, p/a Lucas-
school, esther.lems@rvko.nl.
Marian Oosterwijk, p/a Lucasschool
marian.silva@rvko.nl.

Meldpunt Vertrouwensinspecteurs
Klachtmeldingen over seksuele
intimidatie, seksueel misbruik,
ernstig psychisch of fysiek geweld,
discriminatie, fundamentalisme, 
extremisme.
Meldpunt Vertrouwensinspecteurs,
telefoon 0900 1113 111.
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Ná de Lucasschool

In januari 2023 hoort u alles  
over wat uw kind kan doen ná 
de Lucasschool.

Voortgezet onderwijs
Na groep 8 gaan de leerlingen naar
het voortgezet onderwijs. In januari
worden ouders uitgenodigd voor een 
adviesgesprek. We leggen tijdens
dit gesprek ook uit hoe het aanmel-
dingstraject verloopt. Tijdens dit
adviesgesprek krijgt u informatie 
over scholen die het onderwijs ver-
zorgen dat overeenkomt met het
advies voor uw kind en het aanmel-
dingstraject daarvoor.

Resultaten van het onderwijs
We houden ook de resultaten bij van
het door ons gegeven onderwijs. In
de afgelopen tien jaar gingen onze
leerlingen naar deze vormen van
voortgezet onderwijs.

Na groep 8 van Lucasschool  
De schoolverlaters gingen naar...

π  Voorbereidend middelbaar  

beroepsonderwijs, VMBO,  

met Leerweg ondersteuning, LWOO.

π  Voorbereidend middelbaar  

beroepsonderwijs, VMBO.

π Praktijkonderwijs.

 Voortgezet speciaal onderwijs, VSO.

VMBO

VSO

VSO

VSO

VSO

2011
VMBO met 
Leerwegonderst.

Praktijk-
onderwijs

VMBO met 
Leerwegondersteuning

2012 

2010 

Praktijk-
onderwijs

Praktijkonderwijs

VMBO met Leerweg-
ondersteuning

2013 
Praktijk-
onderwijs

VMBO  

2014 
Praktijk-
onderwijs

VMBO Leer-
wegonderst.

VMBO  

2015  
VMBO  VMBO, Leerweg-

ondersteuning
Praktijkonderwijs

2016  
VMBO  VMBO, 

LWOO
Praktijk-
onderwijs

VMBO, Leerweg-
ondersteuning

VMBO met Leerweg-
ondersteuning

Praktijkonderwijs

Praktijk-
onderwijs

VMBO met Leerweg-
ondersteuning

Praktijk-
onderwijs

VMBO, Leerweg-
ondersteuning

Praktijkonderwijs

VMBO, Leerweg-
ondersteuning

Praktijkonderwijs

VMBO 
met 
leerweg-
onder-
steuning

Praktijk-
onderwijs

VMBOVSO

VMBO

2017  
VMBO  VMBO, 

LWOO
Praktijkonderwijs

VMBO

2019  

2018  
VMBO, 
LWOO

Praktijkonderwijs

VMBO, LWOO Praktijkonderwijs

VMBO-TL

VSO

VMBO, LWOO Praktijkonderwijs
2020  

2021  
VMBO Praktijkonderwijs

2022  %
VMBO, 
LWOO

Praktijkonderwijs

VSO
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Adressen

Lucasschool  
Korfmakersstraat 68
3026 xj Rotterdam
telefoon 010 4768 996
lucasschool@lucasschool.nl
www.lucasschool.nl  

Medezeggenschapsraad                                             
Jamy Knape, jamy.knape@rvko.nl
Lucas Vollebregt, lucas.vollebregt@
rvko.nl

Contactpersoon, vertrouwenspersoon
Marian Oosterwijk, 
marian.silva@rvko.nl
Esther Zondag esther.lems@rvko.nl

Maatschappelijk werker
Zoulikha Karmaoui
zoulikha.karmaoui@lucasschool.nl

Kinderoefentherapie iMotoriek
Patty Fleming, p/a Lucasschool
patty.fleming@lucasschool.nl

Centrum voor Logopedie
Naomi Poldervaart, Zeliha Uner,
Schiedamseweg 185
3026 am Rotterdam
telefoon 010 7600 828
naomi.poldervaart@lucasschool.nl 
zeliha.uner@lucasschool.nl

Schoolarts
Schoolartsencentrum
Duivenvoordestraat 65
3021 pd Rotterdam
telefoon 010 4250 511

Schoolbestuur
RVKO Rotterdamse Vereniging  
voor Katholiek Onderwijs, 
Bovenschools directeur  
Hans van den Berg 
Postbus 4250, 3006 ag Rotterdam
telefoon 010 4537 500
bestuursbureau@rvko.nl 
h.vandenberg@rvko.nl
www.rvko.nl

Gemeente Rotterdam  
Afdeling JOS Jeugd, Onderwijs en 
Samenleving     
Librijesteeg 4
3011 hn Rotterdam 
Afdeling Leerlingenvervoer 
telefoon 010 4984 251 
Afdeling Leerplicht  
telefoon 010 2674 666

Primair Passend Onderwijs 
 Rotterdam, PPO Rotterdam
Schiekade 34
3032 aj Rotterdam
telefoon 010 3031 400
info@pporotterdam.nl 
www.pporotterdam.nl 

Laurens-Cupertinoschool  
Speciaal basisonderwijs  
Rotterdam-Zuid
Bree 61
3074 bc Rotterdam
telefoon 010 2919 065,
www.laurens-cupertinoschool.nl.

Johannes-Martinusschool
Speciaal basisonderwijs 
Rotterdam-Centrum
Boezemweg 174
3031 bp Rotterdam 
telefoon 010 4121 819 
www.johannes-martinusschool.nl

Landelijke Tijdelijke Geschillen-
commissie Toelating en Verwijdering
Geschillencommissie passend 
onderwijs, GPO
https://onderwijsgeschillen.nl/
commissie/geschillencommissie 
passend-onderwijs-gpo.

Inspectie van het onderwijs
Park Voorn 4, 3544 ac Utrecht
Postbus 2730, 3500 gs Utrecht
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs 
telefoon 0800 8051 (gratis).

Klachtencommissie voor het 
Katholiek Onderwijs
Postbus 82324
2508 eh Den Haag
telefoon 070 3925 508
info@geschillencies-klachtencies.nl 

Klachtmeldingen
over seksuele intimidatie, seksueel 
misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld, discriminatie, fundamenta-
lisme, extremisme.
Meldpunt Vertrouwensinspecteurs 
telefoon 0900 1113 111. 





Speciaal basis onderwijs Rotterdam-West
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Korfmakersstraat 68
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Onderdeel van de Rotterdamse Vereniging  

voor Katholiek Onderwijs, RVKO
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