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Voorwoord

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Voor u ligt de informatiegids van Jong Oranje. Fijn dat u de tijd neemt om 
deze door te nemen. De informatiegids is geschreven voor ouders van onze 
huidige leerlingen, maar ook voor ouders die nog op zoek zijn naar de juiste 
school voor hun kind. Het is belangrijk dat u daarbij goed geïnformeerd bent, 
u vertrouwt ten slotte uw jonge kind toe aan het team van onze school.

Jong Oranje heeft veel te bieden. In deze informatiegids leest u onder 
meer de pedagogische visie van de school en het programma Voor- en 
Vroegschoolse Educatie (VVE). Contact met u als ouder vinden wij heel 
belangrijk, u bent een partner van de school. Samen dragen we zorg voor 
de ontwikkeling van uw kind. In deze gids worden veel praktische zaken 
vermeld. U bent altijd welkom om langs te komen en persoonlijk kennis te 
maken met de school en de sfeer op Jong Oranje te proeven. Dit zorgt voor 
een helder beeld van onze fijne school. Wij hopen dat u met veel plezier en 
aandacht onze schoolgids leest. U weet dan wat u van ons mag verwachten. 
Mocht u iets missen in deze schoolgids, dan staan wij open voor uw advies. 

We wensen iedereen een succesvol (school)jaar toe.

Namens het team van Jong Oranje, 

Ralf van Iperenburg 
Directeur
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1. Algemene gegevens en informatie

Contactgegevens
PSZ Jong Oranje
Putselaan 184 
3073 JM Rotterdam 

N  010-4851907 
k  directie@oranjeschool.com
F  www.oranjeschool.com 

Vanaf februari 2004 heeft de Oranjeschool een inpandige voorschool. 
De voorschool is onderdeel van Stichting Kinderopvang Rotterdam-Zuid. 
Aanmelden van kinderen voor de voorschool verloopt via de coördinator van 
Jong Oranje, mevrouw van Os. 
Momenteel zijn er twee 0-groepen. Deze 0-groepen zijn de eerste groepen in 
de doorgaande ontwikkelingslijn naar groep 8. Na plaatsing in de groep vindt 
er een intakegesprek plaats tussen leidster en ouders.

2. Pedagogische visie

In onze visie gaan wij ervan uit dat ieder kind uniek is en dat het 
zich ontwikkelt op zijn eigen manier. Op basis van aanleg, binnen de 
mogelijkheden die hem daartoe worden aangeboden. De omgeving en de 
wisselwerking tussen kinderen en volwassen zijn daarbij belangrijk. De 
bijdrage van Jong Oranje bestaat uit het volgende:

Het sociale aspect wordt gestimuleerd door:
• Het geven van het goede voorbeeld en voorbeeldgedrag;
• Het positief benaderen;
• Het stimuleren van samen delen en samen spelen;
• Leren overleggen en compromissen sluiten;
• Leren dat kinderen een keuze hebben, door te leren dat ze ook ‘nee’ 

mogen zeggen.
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De zelfstandigheid wordt bevorderd door:
• Kinderen opdrachten te geven;
• Op hun beurt laten wachten;
• Zelfstandig naar het toilet;
• Laten helpen bij taken;
• Zelf de stoel weg te zetten, op te ruimen, leren zelf de jas aan te  

doen, kortom zelfredzaamheid bij brengen;
• Stimuleren om dingen zelf te doen en pas te helpen als het niet lukt.

Het gevoel voor eigenwaarde wordt positief beïnvloed door:
• Te benoemen wat een kind al kan;
• Een kind te stimuleren in zijn ontwikkeling;
• Complimenten geven, bevestigen en waarderen.

Een veilige, geborgen en vertrouwde omgeving wordt 
gecreëerd door:
• Het hanteren van een structuur in dagdelen, waardoor kinderen weten wat 

het te wachten staat;
• De groep en groepsruimte een herkenbare plek te laten zijn voor de 

kinderen (speelhoeken, vaste leerkrachten op alle dagen op de groep);
• De kinderen zodanig te benaderen dat ze het gevoel krijgen dat ze er 

mogen zijn. Dit wordt tot uiting gebracht door het geven van aandacht, 
 een positieve benadering, complimenten geven en eigen inbreng en 

initiatief waarderen;
• Een kind proberen te begrijpen, waarbij contact met de ouders van het 

kind van essentieel belang is.

Peuters kunnen vanaf twee jaar bij Jong Oranje komen. Een tweejarige 
peuter is vooral nog heel erg op zichzelf gericht. Vanaf ongeveer twee en een 
half jaar beginnen kinderen meer actief in een groep te functioneren. Je ziet 
dan ook dat de peuter meer met dan naast andere peuters gaat spelen.

Vanaf het moment dat kinderen zich meer bewust worden van hun omgeving 
en van anderen om hen heen, wordt hen spelenderwijs geleerd om rekening 
te houden met elkaar, om naar elkaar te luisteren en om samen te spelen 
maar ook samen te delen. Door bewuste ontmoetingsmomenten te creëren, 
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zoals in het kringgesprek, het 
samen eten, het vieren van 
een verjaardag, stimuleren de 
pedagogische medewerkers 
de kinderen om betrokken te 
zijn bij elkaar en om emoties 
te delen. Kinderen leren in 
de omgang met elkaar ook 
dat het belangrijk is om met 
elkaar rekening te houden, om 
naar elkaar te luisteren en om 
samen een oplossing te bedenken. De 
pedagogisch medewerkers stimuleren 
de kinderen hierin waar mogelijk. Een 
goede voorbeeldhouding van de pedagogisch 
medewerkers is hierbij nadrukkelijk van invloed. Ook 
wordt er door de groepsleiding bewust gezocht naar momenten om kinderen 
meer individuele aandacht te geven, bijv. tijdens het vrij spelen of door 
samen een boekje te lezen in de leeshoek.

Het ‘vier-ogenprincipe’
Wij organiseren de opvang zodanig dat de beroepskracht, de beroepskracht 
in opleiding of de meedraaiouder/vrijwilliger de werkzaamheden uitsluitend 
kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere 
volwassene.

3. Programma Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en heeft tot doel de 
taalontwikkeling te stimuleren. Hiervoor gebruikt Jong Oranje het programma 
Peuterplein.
Er wordt gebruik gemaakt van de observatiemethode KIJK om bij te houden in 
hoeverre de vaardigheid van het kind groeit. Het streven is om, passend bij 
de ontwikkeling van het kind, de vaardigheid te laten stijgen in een lijn die 
bij de ontwikkeling van het kind hoort.
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A. Peuterplein
Peuterplein is een totaalprogramma dat zich richt op de brede ontwikkeling 
van peuters. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en 
uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er in Peuterplein aandacht 
voor sociaal-communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op 
rekenen. Het programma houdt rekening met verschillen in (taal)ontwikkeling 
binnen een groep. Daardoor is de uitgave niet alleen geschikt voor peuters 
met een taalachterstand, maar krijgen ook taalvaardige peuters voldoende 
uitdaging. Peuterplein is goed inzetbaar in meertalige groepen.

Peuterplein biedt peuters tal van uitdagende activiteiten. De kinderen 
leren spelenderwijs en doen zelf ontdekkingen. Peuterplein werkt met 

thema’s die aansluiten bij een belevingswereld van peuters. De 
speelse activiteiten lokken interactie uit, waardoor een 

rijk taalaanbod ontstaat. Zo kan gericht worden 
ingespeeld op de taalontwikkeling. De activiteiten 

passen perfect in het dagritme de 0-groepen 
(Peuterplein kent een vaste volgorde waarin 

de thema’s aan bod komen).
 
B. Doorgaande lijn
Jong Oranje is onderdeel van de 
Oranjeschool. De groep 1 en 2 van 
Oranjeschool gebruiken een VVE-
programma dat aansluit op Peuterplein, 
namelijk Kleuterplein. Periodiek 
(1 keer per twee maanden) is een 
overleg tussen de leerkrachten van de 

groepen 0, 1 en 2 over de samenwerking, 
activiteiten, afspraken, etc. 

De observatiemethode KIJK wordt zowel in 
de peutergroepen als in de kleutergroepen 

gebruikt. De observatiemethode KIJK is een 
voortzetting vanuit groep 0. Er is altijd een 

‘warme’ overdracht als een kind naar groep 1 van de 
basisschool gaat. 
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4. Groepsgrootte en openingstijden

De groepen bestaan uit maximaal 16 peuters van 2 tot 4 jaar. Kinderen 
kunnen voor twee of meer dagdelen voor de voorschool worden ingeschreven.

Openingstijden
’s Ochtends van 08.20-11.20 uur 
Inloop vanaf 08.20 uur en ophalen vanaf 11.15 uur.

’s Middags van 12.45-15.45 uur 
Inloop vanaf 12.45 uur en ophalen vanaf 15.30 uur.

Groep A: Madelief
Maandag en vrijdag: 12.45-15.45 uur
Dinsdag en donderdag: 08.20-11.20 uur

Groep B: Zonnebloem
Maandag en vrijdag: 08.20-11.20 uur
Dinsdag en donderdag: 12.45-15.45 uur

Groep A/B: Zonnelief 
Woensdag: 08.20-12.20 uur
Ophalen vanaf 12.15 uur.

5. Groepsbezetting

De volgende leerkrachten werken 
bij Jong Oranje:
• Juffrouw Wilmine van Os
• Juffrouw Suzanne de Zeeuw
• Juffrouw Gonda Vijfvinkel
• Juffrouw Wendy Strijdhaftig
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6. Oudercontacten

Na inschrijving vindt een intakegesprek plaats tussen leidsters en ouders.
Daarna zullen de leidsters u vragen of ze op huisbezoek mogen komen. Zo 
kunnen zij met u in alle rust praten over uw kind en de voorschool.
Mocht u tussendoor iets met de juf(fen) willen bespreken, dan kan daar altijd 
een moment voor gezocht worden!

7. Wat verwachten wij van u?

• Uw kind op tijd brengen en ophalen;
• Dat u het ons voor opening van de peuterspeelzaal laten weten als uw kind 

ziek is;
• Dat u regelmatig inloopmomenten bezoekt;
• Dat u ’s morgens/middags fruit meegeeft;
• Dat u op woensdag een boterham als lunch meegeeft;
• Bereid zijn om te overleggen met de juffen over een goede ontwikkeling 

van uw kind;
• Dat u de ouderbijdrage via Stichting Kinderopvang Rotterdam-Zuid tijdig 

betaalt.

8. Diversen

Communicatie
Jong Oranje communiceert via de app Social 
Schools. Zodra uw kind bij ons op school komt krijgt u een uitnodiging voor 
deelname. Op deze manier wordt u door de leerkrachten van Jong Oranje 
op de hoogte gehouden van de activiteiten die plaats vinden in de klas. Ook 
belangrijk nieuws wordt op deze manier gedeeld.

Klachtenregeling
Als u klachten heeft over de gang van zaken op school, kunt u dit het beste 
eerst melden bij de betreffende groepsleerkracht. Als dat overleg naar uw 
mening te weinig oplevert, kunt u contact opnemen met de directie. De 
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medezeggenschapsraad weet raad met algemene vragen over de school of het 
onderwijs op onze school. De klachtenregeling die het bestuur heeft vastgesteld 
is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht 
kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school 
kunnen namelijk in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en 
de schoolleiding op een juiste manier worden afgehandeld. Als dit niet tot de 
mogelijkheid behoort, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Wilt u 
een beroep doen op de klachtenregeling omdat u er met de leerkracht en/of de 
directeur van de school niet uitkomt, dan kunt u zich in eerste instantie wenden 
tot de schoolcontactpersoon. Voor onze school is dat mevr. van Os. Zij zal u 
verder op de hoogte brengen van de verdere gang van zaken en u doorverwijzen 
naar de vertrouwenspersonen van het bestuur. Dit is Mevrouw H. de Haart. 
Haar contactgegevens zijn: Mevrouw H. de Haart, Kraaijvangerstraat 28, 
3071 MC Rotterdam, tel.: 06-40308024, e-mail: info@dehaartmediation.nl.
Tot slot kunt u zich ook melden bij de geschillencommissie bijzonder onderwijs 
(GCBO): Stichting GCBO Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, tel.: 070-386169, 
e-mail: info@gcbo.nl.

Anti-pestprogramma
De school heeft een anti-pestprotocol en werkt volgens de 
methodiek van Positive Behavior Support (PBS) om de sociale 
ontwikkeling en omgang positief te stimuleren. Pesten wordt 
op Jong Oranje niet geaccepteerd, bijvoorbeeld opmerkingen over iemands 
uiterlijk of gedrag. Wat betreft omgangsvormen leggen we de nadruk op het 
netjes aanspreken van elkaar, respecteren van elkaar en naar elkaar luisteren. 
We tonen respect voor ieders geloofsovertuiging. In Jong Oranje worden geen 
petjes, mutsen of andere hoofdbedekking gedragen en kleding dient voldoende 
lichaambedekkend te zijn. Het is aan leerkrachten en ouders samen hierop toe 
te zien.

Schoolfruit
Jong Oranje is onderdeel van een ‘Lekker Fit!’-school. 
Dit betekent dat alle kinderen op school fruit eten. Dit fruit 
wordt door de school geregeld. Op woensdag eten de kinderen naast fruit ook 
een boterham op school. Voor een lunch dient u zelf zorg te dragen. Heeft uw 
kind een allergie? Meld dit aan de leerkracht van uw kind!
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