Welkom op de Lucas van Leyden!
Veelgestelde vragen door nieuwe geïnteresseerde ouders
‘Wat vinden de kinderen het leukst op OBS Lucas van Leyden?’
We bieden veel sportactiviteiten aan en maken veel culturele uitstapjes. Daarnaast biedt
onze school een kleinschalige setting, voelt het laagdrempelig, is het pedagogisch klimaat
heel fijn en zijn wij in het bezit van 2 mooie gymzalen en 2 prachtige groene schoolpleinen.

‘Hoeveel leerlingen zitten er op OBS Lucas van Leyden?’
We hebben ca. 450 leerlingen over beide locaties verdeeld. Op elke locatie volgen dus ca.
225 leerlingen onderwijs.

Wat zijn de speerpunten van OBS Lucas van Leyden?
Wij bieden Engels aan vanaf groep 1/2, bieden veel sportactiviteiten en culturele uitjes aan
i.s.m. met onze vakleerkracht bewegingsonderwijs en eventmanager. Ook werken we bijna
dagelijks met coöperatieve werkvormen in de klas. Daarnaast hebben we een fantastische
vakleerkracht muziek.

Hebben de leerlingen op OBS Lucas van Leyden digitale devices tot hun beschikking?
OBS Lucas van Leyden beschikt over ruim voldoende devices voor de leerlingen. Er wordt
dagelijks gebruik gemaakt van Chromebooks en Ipads bij de kernvakken en andere
opdrachten. We kiezen er bewust voor leerlingen zowel digitaal als schriftelijk opdrachten te
laten maken.

‘Wat biedt de school aan als mijn kind meer hulp nodig heeft of meer uitdaging nodig
heeft. ‘
De basisvakken geven wij op drie niveaus. Kinderen volgend de verkorte instructie,
basisinstructie of de verlengde instructie. Daarnaast kijken wij twee keer per jaar in een
overleg met de IB-er en de leerkracht of dit aanbod passend is. Mocht een leerling naast het
reguliere aanbod extra ondersteuning nodig hebben dan bieden wij dit over het algemeen in
de klas aan. In uitzonderlijke gevallen gebeurt dit door onze Remedial Teacher. Mocht een
leerling extra uitdaging nodig hebben dan bieden wij Levelwerk aan. De leerling maakt dan
minder van de reguliere verwerkingsopgaven en krijgt extra uitdagende opdrachten.

‘Naar welke niveaus stromen de leerlingen van OBS Lucas van Leyden uit?’
Op de website Scholenopdekaart.nl vindt u al deze informatie:
https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7509/OBS-Lucas-van-Leyden

‘Hoe groot is de kans dat mijn kind wordt ingeloot op OBS Lucas van Leyden?’
Dat kunnen we helaas niet zeggen. Momenteel ontvangen wij meer aanmeldingen dan dat
wij onderwijsplekken kunnen aanbieden. Er is dus een reële kans aanwezig dat uw kind
wordt uitgeloot.

‘Kan ik een voorkeur aangeven voor de locatie Steeg of locatie Vliet?‘
U kunt aangeven op welke locatie u mee wilt loten. U kunt ook op beide locaties meeloten
en aangeven welke locatie uw eerste voorkeur heeft. De keuze is geheel aan u.

‘Hoe werkt de loting?’
De onderwijsplekken die we beschikbaar hebben verdelen we door vier. Elke loting verloten
we de beschikbare onderwijsplekken eerlijk over de leerlingen die de afgelopen drie
maanden drie jaar zijn geworden. Bijvoorbeeld in juni 2020 verloten we de beschikbare
onderwijsplekken evenredig over de leerlingen die in maart, april en mei 2020 drie jaar zijn
geworden. Binnen twee weken na de loting krijgt u hiervan bericht.

‘Kan mijn kind op een wachtlijst komen te staan als hij/zij is uitgeloot?’
Mocht uw kind zijn uitgeloot, dan zullen wij u een plek op de wachtlijst aanbieden. Wanneer
u deze plek bevestigt, staat uw kind op de wachtlijst. Wij nemen alleen contact met u op als
er een onderwijsplek is vrijgekomen voor uw kind. Mocht u benieuwd zijn naar de stand van
zaken, dan kunt u altijd contact opnemen.

‘Hoe kan ik mijn kind inschrijven? ‘
Vul het bijgevoegde aanmeldformulier in en retourneer het aan de school (digitaal of
schriftelijk). Hiervan ontvangt u een ontvangstbevestiging. We raden u aan dubbel te
checken of u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen om teleurstellingen te voorkomen.

