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EEN WOORD VOORAF 

Voor u ligt de schoolgids van de Koningin Beatrixschool. Deze gids informeert u over de belangrijkste 
zaken op onze school. Het gaat hierbij vooral om: een beschrijving van wat u als ouders concreet van 
onze school kunt verwachten, het weergeven van de resultaten van het afgelopen schooljaar en het 
geven van overige relevante informatie over onze school. Daarnaast is er ook een kleine bijlage, het 
informatieboekje, opgenomen in de schoolgids waar de bijzonderheden van komend schooljaar in 
staan. 
 

EEN KENNISMAKING MET DE  KONINGIN  BEATRIXSCHOOL 

De school is gelegen in de binnenstad van Culemborg. We hebben op dit moment 7 groepen en op de 
teldatum van 1 oktober 2017 waarschijnlijk 178 leerlingen.  
Dit schooljaar wordt gewerkt met de volgende groepen: 
Groep 1; groep 2; groep 3; groep 4; groep 5; groep 6/7 en groep 7/8. 
 

INFORMATIE OVER LEERLINGEN IN DE AFGELOPEN JAREN 

Dit schooljaar wordt een lichte stijging in het leerlingenaantal verwacht. 
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KENMERKEN VAN ONZE WERKWIJZE 

De sfeer waarin kinderen opgroeien is van groot belang voor hun ontwikkeling. Op onze school 
streven we naar een ongedwongen sfeer, waarbij rust, orde en veiligheid  zeer belangrijk zijn. We 
hanteren vaste regels en afspraken die voor alle kinderen gelijk zijn. We werken met vaste groepen. 
Dit betekent dat onze groepen zo zijn ingedeeld dat leeftijdsgenoten bij elkaar zitten en dat de 
leerstof per jaar is ingedeeld. Binnen de klas wordt de leerstof op maat aangeboden d.m.v. 
differentiatie. Door de groepsgrootte van diverse klassen zijn wij genoodzaakt om enkele 
combinatiegroepen te formeren.   
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We proberen een goed evenwicht te vinden tussen het aanbieden van kennis, het stimuleren van de 
persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen, taal en 
lezen vormen de kern van ons onderwijs. Zij zijn de basis voor iedere andere ontwikkeling. 
 
 

TOEGANKELIJK EN GOED ONDERWIJS VOOR IEDER KIND! 

Onze school staat voor toegankelijk en goed onderwijs met het oog op vernieuwing. Kinderen 
worden bij ons op school zodanig onderwezen en begeleid dat zij goed toegerust zijn om met succes 
het voortgezet onderwijs te volgen, zelfstandig hun weg te vinden en volwaardig deel te nemen aan 
onze samenleving. 
We streven naar passend onderwijs bij de individuele talenten en ontwikkelingsmogelijkheden van 
de kinderen. Bij ons op school leren kinderen zichzelf en anderen te respecteren. Ze worden serieus 
genomen en aangesproken op hun gevoel van verantwoordelijkheid. De kinderen leren elkaar te 
helpen en samen te werken.  
In ons onderwijs staan taal/lezen en rekenen centraal. Naast verkeer, geschiedenis, aardrijkskunde 
en de andere leerstofgebieden is er binnen onze school extra ruimte voor techniek, cultuur, natuur 
en milieu. Cognitieve vaardigheden worden afgewisseld met creatieve en sociaal emotionele 
vaardigheden. Door te differentiëren binnen de klassen zorgen we er voor dat ieder kind het 
onderwijs aangeboden krijgt dat passend is.  

WAT MAAKT ONZE SCHOOL BIJZONDER? 
 5 gelijke-dagen-model 
 Onderdeel Kindcentrum De Ridder: samen met Peuterspeelzaal en BSO in eigen gebouw 
 Hoge CITO eindscores 
 Ervaren docententeam 
 Differentiatie in lesniveau in alle groepen 
 Gebruik van moderne onderwijsmethoden 
 Aandacht voor techniek en veel techniekmaterialen 
 Goede zorgstructuur 
 Stimuleren van verbanden tussen leeftijdsniveaus (o.a. samenwerking op talentenmiddagen) 
 Rustig gelegen aan de rand van de binnenstad 
 Keurmerk Gezonde School  
 Aspirant fair trade school 
 Keurmerk Kiva-school (goedgekeurd anti-pest programma) 
 Samenwerking met Thomashuis in onze straat 
 Een aparte groep 1 en een aparte groep 2 
 Engels in de groepen 1 t/m 8 
 Veel studenten in de school 
 Iedereen kent elkaar bij naam en hierdoor is individuele aandacht vanzelfsprekend 
 Ouderportaal voor ouders met leerlingen op onze school 
 We horen bij stichting CPOB 

 
 
 

WELKE KERNWOORDEN PASSEN BIJ DE SCHOOL? 
 
De Koningin Beatrixschool staat voor: kwalitatief hoogwaardig onderwijs met oog voor 
vernieuwingen. 
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IDENTITEIT 

De Koningin  Beatrixschool is een christelijke school. De school staat echter open voor kinderen uit 
gezinnen met welke levensovertuiging dan ook. De christelijke identiteit van onze school blijkt op 
verschillende manieren:      
              

 De sfeer en mentaliteit op school is bepaald vanuit een christelijk waardepatroon: voor 
elkaar zorgen, vriendelijk met elkaar omgaan, voor het welzijn van kinderen zorgen, kinderen 
als volwaardige mensen behandelen.               

 Er wordt aandacht geschonken aan de (diverse) kerkelijke feesten in de loop van het jaar, 
zoals kerst en Pasen.                   

 De kinderen krijgen verhalen uit de Bijbel te horen.                   
 We beginnen de dag met een opening en eindigen deze met een sluiting 

 
Kinderen worden niet met een bepaalde levensovertuiging geboren. Ze worden geboren, groeien op 
en krijgen vrij snel vragen. De vragen borrelen bij hen op en komen voort uit wat ze zien en 
meemaken. Met een natuurlijke nieuwsgierigheid willen ze het naadje van de kous weten. Ieder van 
ons kent wel het eindeloos doorvragen van kinderen. Ze hebben vragen over vriendschap, pesten, 
liefde, God, ziekte en de dood. Dit is niet gek: het is een teken dat de identiteit van het kind in 
ontwikkeling is. Hier hebben wij, als volwassenen, een groot aandeel in. Wat bieden wij aan, hoe 
bieden wij het aan en wat willen we juist niet aanbieden? 
We krijgen steeds de mogelijkheid om onze kinderen vragen terug te stellen en dat vormt het 
uitgangspunt om verschillende ervaringen en verhalen uit verschillende levensbeschouwelijke 
achtergronden te onderzoeken. Bij ons op school doen we dat door de ervaringen te spiegelen aan 
verhalen uit het christendom: de kinderen maken kennis met verschillende verhalen van Jezus. Ons 
basismateriaal hiervoor is de methode “Kind op Maandag” (www.kindopmaandag.nl). De kinderen 
werken de verhalen uit door middel van werkbladen, gesprekken, discussies, collages, tekeningen en 
muziek. Bij keuze voor onze school neemt uw kind aan alle activiteiten deel. 
 
 

ONZE BUURT EN GEMEENTE 

Onze school ligt in de binnenstad. We betrekken de buurt veel bij onze school omdat we vinden dat 
we een onderdeel zijn van deze buurt. Zo maken we met de kinderen de schoolomgeving schoon, 
gaan we regelmatig de buurt even in voor een wandeling of les in de stad, het stadspark, de 
uitwaarden aan de Lek of voor een bezoekje aan een organisatie in de binnenstad. Ook werken we 
nauw samen met het Thomashuis dat bij ons in de straat staat. 
 

 

http://www.kindopmaandag.nl/
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WAAR KOMEN ONZE KINDEREN VANDAAN? 

De Koningin Beatrixschool is gelegen in de binnenstad van Culemborg. Onze kinderen komen echter 
niet alleen uit de binnenstad, maar ook uit de wijken "De Bloemenbuurt", "Het Lalaingkwartier", "De 
Hond", "Voorkoop", "Goilberdingen" en “Parijsch”. De school is gemakkelijk bereikbaar, ook 
eventueel per auto. Kinderen kunnen op het afgesloten parkeerterrein van de Barbarapoli veilig naar 
school worden gebracht. 

POSTCODEGEBIEDEN WAAR DE KINDEREN DE AFGELOPEN JAREN VANDAAN KWAMEN 
 

 

 
  

 
 
En specifiek kijkend naar afgelopen schooljaar: 
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SAMENWERKING MET DE OMGEVING 

Al jaren maken we samen met de bewoners van het Thomashuis de schoolomgeving schoon. We 
sluiten hiervoor elke 4 jaar weer een nieuw convenant met de gemeente. Dit schoonhouden van de 
omgeving doen we elke 3 weken met een groep kinderen. Deze leerlingen gaan gewapend met 
grijpers, handschoenen en vuilniszakken de straat op in kleine groepjes. Deze groepjes ruimen, onder 
leiding van een ouder, al het zwerfafval op. Er zijn vaste routes, maar wanneer we zien dat het elders 
vies is, passen we de route aan. De data voor dit schoonmaken staan in de jaarkalender en op de 
digitale social schools agenda. We zoeken altijd ouders die ons hierbij kunnen begeleiden!  
 

SAMENWERKING THOMASHUIS CULEMBORG 

De Koningin Beatrixschool wil kinderen stimuleren om later actief aan de democratische samenleving 
deel te nemen. Daar heb je kennis en vaardigheden voor nodig, zoals respectvol met elkaar omgaan 
en respectvol discussiëren. Bovendien vindt de school het van belang dat kinderen leren handelen 
vanuit met elkaar gedeelde normen en waarden. Vanuit dit oogpunt op burgerschapsvorming werkt 
de school nauw samen met het Thomashuis, een huis waar mensen met een verstandelijke 
beperking wonen. Zowel in de bovenbouw als in de onderbouw worden er regelmatig activiteiten 
georganiseerd waarin bewoners van het Thomashuis participeren. Dit heeft ertoe geleid dat kinderen 
een open en positieve houding hebben tegenover mensen met een beperking. De school ervaart dit 
als zeer belangrijk aangezien burgerschapsvorming leert dat kinderen de verschillen tussen mensen 
en groepen leren waarderen. Hoe eerder er met burgerschapsvorming wordt begonnen, hoe beter.  
Zaken die we samen met het Thomashuis ondernemen zijn o.a.: 
 

 Schoolomgeving schoonhouden 
 Vieringen (Kerst, Pasen, Sinterklaas) 
 Knutselen  
 Koken 
 Spelletjes 
 Culturele vorming: muziek maken en theater of culturele uitstapjes 
 Uitjes, o.a. bezoekjes aan de Plantage, kinderboerderij, zorgboerderij De Witte Schuur en 

dagbesteding Het Gevlekte Schaap, het Thomashuis etc. 
 
 
 

ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 

De leerlingen van onze school zitten in vaste groepen. Voor de meeste groepen staan twee vaste 
leerkrachten die beide op een andere dag werken. Daarnaast zijn in elke klas één of meerdere 
studenten aanwezig. 
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DE LEERKRACHT INDELING SCHOOLJAAR 2017-2018 

 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 Manon Manon Manon Romy Romy 

2 Saskia Saskia Saskia Bojoura Bojoura 

3 Lianne1 Lianne1 Lianne1 Marcelle Marcelle 

4 Flory Flory Flory of Arendien Arendien Arendien 

5 Rianne2 Rianne2 Rianne2 Marleen Marleen 

6/7 Inge Inge3 Inge Inge Inge 

7/8 Anneke Anneke Lisanne4 Anneke Anneke 

 
 Jan-Willem is onze conciërge en zorgt elke dag voor koffie en thee. 
 Iris is onze administratieve kracht; ze werkt op de maandag- en donderdagochtend 
 Juf Ina, onderwijsassistent, werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Ze werkt tot 

13.00 uur op deze dagen. Haar voornaamste taken zijn woordenschatuitbreiding bij 
leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 en ondersteuningswerkzaamheden.  

 Juf Gerda, onderwijsassistent, werkt op de dinsdag- t/m vrijdagochtend. Ze is er ter 
ondersteuning van de leerkracht(en) van de combinatiegroepen.  

 Juf Corine is onze IB5-er en coördinator van de ondersteuning van kinderen. Ze is op de 
maandag, dinsdag en donderdag voor deze taken aanwezig.  

 Juf Patricia is aanwezig op de maandag t/m donderdag. Naast haar directietaken en het 
incidenteel lesgeven is ze aanwezig voor het begeleiden van stagiaires.  
 
Extra hulp in de groepen: 

 Stagemeester Vincent komt het hele jaar op de maandag en dinsdag lesgeven aan groep 5, 
op woensdag zal hij op school aanwezig zijn om onderzoek uit te voeren of met kleine 
groepjes kinderen te werken. 

 Juf Mariska komt in ieder geval het eerste half jaar stagelopen in groep 2 op de dinsdag. 
 De namen van de overige studenten weten we op dit moment nog niet.  

 
Naast teamleden hebben we een vrijwilliger in de school. 

 Appie: vader van een leerling van ons, die ons helpt bij allerlei klusjes in en rond de school.  
 

STUDENTEN DIT SCHOOLJAAR 

Wij zijn een gecertificeerde opleidingsschool van de Marnix Academie te Utrecht (opleiding tot 
leerkracht). Enkele jaren geleden is CPOB, waar ook de Koningin Beatrixschool toe behoort, een 
partnerschap aan gegaan met de Marnix Academie met o.a. als doel een betere afstemming tussen 
praktijk en theorie te realiseren. Hiervoor is een gecertificeerde Interne Coördinator Opleidingen 
(ICO) nodig. Deze moet de opleiding tot ICO op de Marnix hebben gevolgd en met succes hebben 
afgesloten. Daarnaast zijn goed opgeleide mentoren nodig die de studenten zo optimaal mogelijk 
kunnen begeleiden. Patricia van Brakel is onze gecertificeerde ICO en al onze teamleden zijn 

                                                 

1 Bij zwangerschaps- en vervangingsverlof zal dit overgenomen worden door Sam 

2 Met op de achtergrond Vincent 

3 Indien Inge verlof heeft zal dit opgevuld worden door Marleen 

4 Bij zwangerschaps- en bevallingsverlof zal dit overgenomen worden door Marleen 

5 IB = Intern begeleider 
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geschoolde mentoren. Mede daarom heeft onze school het predicaat `gecertificeerde 
opleidingsschool` gekregen.  
 
Het partnerschap houdt o.a. in:  
• De student heeft op de leerwerkplek op onze school de gelegenheid om de eindkwalificaties van de 
opleiding te ontwikkelen.  
• De onderwijskundige samenwerking tussen leerkrachten van onze school, studenten en docenten 
van de Marnix Academie draagt ertoe bij dat het hbo-niveau van het praktijkleren van de student 
gegarandeerd is.  
• Het partnerschap draagt bij aan kwalitatief hoog gekwalificeerd personeel van onze school, zowel 
van het zittend personeel als van de aankomende leraren.  
• Onderzoek en kennisontwikkeling vormen een onderdeel van het onderwijs op de opleiding en de 
Kon. Beatrixschool.  
 
We zijn blij met dit partnerschap en hopen hiermee veel toekomstige collega's een goede 
opleidingsschool te kunnen bieden zoals we nu al vele jaren doen. 
 

 

WIE IS WIE? 

Om u een beeld te geven van welke mensen er allemaal werkzaam zijn bij ons een kleine foto-
impressie! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Juf Bojoura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juf Marcelle 

  
 
Juf Marleen 

 
 
Juf Lianne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juf Corine 

           
  
Juf Patricia 

 
 
Juf Anneke 

 
 
Juf Flory 

            
 
 
 
 
 
 
Juf Rianne 

   
Juf Inge 

  
Juf Manon 

          
Juf Arendien 
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Iris 

 
 
Juf Ina 

 

 
Stage Meester Vincent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juf Romy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juf Sam 

 
Juf Lisanne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijwilliger Appie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Willem 
 

Meester Jeroen Juf Gerda Juf Saskia Stage juf Mariska 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juf Nanny 

  

 

SPECIALISATIES OP SCHOOL 

Binnen onze school staat kwaliteitscultuur voorop. Van de inspectie (bezoek maart 2015) kregen we 
hierop ook de hoogste score: Goed.  
Om deze kwaliteit hoog te houden volgen al onze personeelsleden scholingen. Deze volgen we bij de 
CPOB Academie (aanbod aan opleidingen en trainingen die het CPOB haar medewerkers in het kader 
van de geïnventariseerde professionaliseringsbehoefte aanbiedt).  
Hiernaast hebben een aantal leerkrachten zich verder bijgeschoold via het volgen van een Master 
Opleiding. 
Op dit moment hebben we de volgende specialismen in huis: 
 

 Alle leerkrachten zijn bevoegd voor het geven van lessen bewegingsonderwijs 
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 Gedragsspecialisten: we hebben een leerkracht met de afgeronde master 'Special 
Educational Needs (SEN)' (richting: gedrag). 

 We hebben een leerkracht die de master SEN richting leerkracht speciaal basisonderwijs en 
richting begeleiden heeft afgerond. 

 Twee mensen in ons team hebben de master 'Intern begeleider' afgerond. Interne 
begeleiders coördineren, begeleiden en bewaken de voortgang en het proces van (extra) 
ondersteuning, zowel intern (leerkracht - ouders) als extern (leerkracht – ouders -ambulante 
begeleiders – organisaties).                

 Rekenspecialist: We hebben een leerkracht die de Master SEN op het gebied van rekenen 
heeft afgerond.                   

 De schoolleider heeft naast de schoolleidersopleiding ook een afgeronde WO opleiding 
Onderwijskunde (Universiteit Twente).  

 
Al deze specialismen worden zodanig ingezet zodat alle leerlingen en leerkrachten hiervan 
profiteren. Zo is er regelmatig overleg met het team over bijzondere zaken en wisselen we veel 
ervaringen uit. Ook kan het zijn dat een leerkracht met een specialisatie ingezet wordt in een groep 
van een collega. 
 

SCHOOLTIJDEN EN OPVANG 

De school ligt in de binnenstad en heeft een ruim plein rond de hele school. We gaan elke dag van 
8.30 – 14.15 uur naar school. Overblijven doen we in eigen klas, met de eigen leerkracht en hier zijn 
geen kosten aan verbonden.  Voor de  voor- en naschoolse opvang kunt u o.a. gebruik maken van de 
SKPC, deze zit bij ons in het gebouw (locatie: ‘De Vlindertuin’).  
 

ONDERWIJSTIJD 

Wij hechten als school veel waarde aan het goed aanleren van de basisvaardigheden van lezen en 
rekenen. We besteden hier dan ook elke dag tijd en aandacht aan. Naar aanleiding van analyses van 
de groep kijken we per half jaar waar meer aandacht aan besteed moet worden. Zo kan het zijn dat 
wanneer een groep nog moeite heeft met bepaalde taalvaardigheden,  we hier meer tijd in steken en 
minder tijd aan wereldoriëntatie of een ander vakgebied besteden. 
 
Bijzonderheden: 
 

 In alle groepen krijgen de kinderen Engels. 
 Elke groep gaat van 8.25 - 14.15 naar school. Dit zorgt naast voor gelijkheid onder de 

kinderen ook voor rust, regelmaat en een eenduidig pedagogisch klimaat.                   
 Elke groep speelt elke dag minimaal 30 minuten buiten                    
 Leerkrachten spelen zo veel mogelijk mee op het plein en bieden spelletjes aan (o.a. spel van 

de week)                   
 We gaan regelmatig op pad naar bijv.: de Plantage, de stad, sportactiviteiten, musea, de 

bibliotheek, het theater.                   
 We voldoen ruim aan de verplichte onderwijstijd  
 We werken op de middagen groepsdoorbrekend op de zogeheten talentenmiddagen 
 We hebben een plusklas voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben 

 
We proberen een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de 
persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden.  
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DE VOLGENDE VAKKEN EN VAKGEBIEDEN KOMEN BIJ ONS AAN BOD: 

 

Spelen Taal: spreken, luisteren, stellen Technisch lezen 

Schrijven Spelling Begrijpend lezen 

Rekenen Engels (5 t/m 8) 
Groep 1 t/m 4, passend bij 
onderwerp 

Wereldoriëntatie 

Aardrijkskunde Geschiedenis Godsdienstige vorming 

Cultuureducatie en 
Burgerschap  

Natuuronderwijs (milieu en 
techniek) 

Sociale redzaamheid, 
waaronder verkeer (zowel 
theoretisch als praktijk) 

Gezondheidszorg Lichamelijke opvoeding Expressie 

Tekenen Handvaardigheid Textiele werkvormen 

Muzikale vorming Burgerschapsvorming ICT6 

 
Uitgangspunt voor het onderwijsaanbod zijn de kerndoelen van het onderwijs. Op onze school geven 
we les met behulp van goede en moderne methoden. 
 
 

DAGINDELING 

Globaal ziet de dagindeling er in elke groep het volgende uit: 

Tijd Activiteit 

8.30 – 10.00 Werkmoment: met afwisselende werkvormen op diverse vakgebieden. 
Tussendoor wordt een liedje, denk-, dans- of beweegspelletje gedaan. 

10.00 – 10.15 Pauze waarin de kinderen buitenspelen. 

10.15 – 12.15 Werkmoment: met afwisselende werkvormen op diverse vakgebieden. 
Tussendoor wordt een liedje, denk-, dans- of beweegspelletje gedaan. De 
lunch vindt plaats in de eigen klas met de eigen leerkracht. 

12.15 – 12.45 Pauze waarin de kinderen buitenspelen. 

12.45 – 14.15 Werkmoment: met afwisselende werkvormen op diverse vakgebieden. 
Tussendoor wordt een liedje, denk-, dans- of beweegspelletje gedaan. 

 

GROEP 1 EN 2 

We werken in de kleutergroepen vanuit de kring. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in 
hoeken, in de speelzaal en op het plein. We werken in de groepen aan de hand van thema's. Op een 
speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit. Er zijn tal van materialen om de 
kinderen op motorisch, sociaal-emotioneel, creatief en cognitief gebied verder te brengen in hun 
ontwikkeling. Er zijn vaste hoeken, zoals een lees-/luisterhoek en een computerhoek en er zijn 
wisselende hoeken, die gemaakt worden bij een thema. Vanuit de belangstelling van het kind geven 
we in de hoeken opdrachten die het kind aankan. Zo kan het zijn dat de algemene opdracht is: ‘maak 
een huis’ en een specifieke: ‘maak een huis met drie ramen en twee deuren’. Ook zijn er allerlei 
ontwikkelingsmaterialen in gebruik om de eerste beginselen van het rekenen, lezen en schrijven aan 
te leren. Dit gaat stapsgewijs.  

EEN DAG IN DE KLEUTERGROEP 
De kinderen komen binnen en gaan zitten in de kring. De leerkracht begroet de kinderen en de 
ouders. Bij de bel vertrekken de ouders en kan de kring beginnen. De ochtend start met het 

                                                 

6 informatie- en communicatietechnologie 
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aansteken van de kaars en het zingen van enkele liedjes. Het werken en spelen vormen de 
hoofdactiviteiten op een dag. De kinderen gaan spelen of gaan een werkje doen. Alle activiteiten 
sluiten zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld en het niveau van de kinderen. De leerkracht 
helpt, stimuleert en observeert de kinderen. Bewegingsonderwijs is ook een van de 
hoofdactiviteiten. Dit gebeurt in het speellokaal, maar ook op het plein. Verder wordt er veel 
aandacht besteed aan taal, rekenen, muziek, voorbereidend schrijven, drama en spel. De kring is de 
plek van waaruit alle activiteiten beginnen en eindigen. In de kleutergroepen werken we 
ontwikkelingsgericht: we proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling, ervaringen en 
behoeften van kinderen. 
 

DE VOLGENDE ACTIVITEITEN KOMEN AAN DE ORDE: 
 Godsdienst: belangrijkste verhalen uit de Bijbel, liedjes en kijkplaten. 
 Taalactiviteiten zoals voorlezen, een boek bekijken, taalspelletjes , vertellen in een kring, 

poppenkast spelen, lezen, stempelen, luisteractiviteiten etc. 
 Rekenactiviteiten zoals wegen, meten, tijd waarnemen, tellen, hoeveelheden vergelijken, 

cijfers oefenen, met de getallenlijn werken etc. 
 Spelen en werken: vrij spel in de hoeken, werken met allerlei ontwikkelingsmateriaal, 

knutselen, tekenen, verven etc. 
 Bewegingsactiviteiten: gymles met klim-/klautermateriaal, zang- en tikspelen, dansen op 

muziek, buitenspel etc. 
 Creatieve activiteiten: zingen, ritmiek, spelen met instrumenten, dans en drama, etc. 
 Engels: middels spelletjes en liedjes laten we de kinderen kennismaken met de gesproken 

Engelse taal 
 Techniek: met o.a. behulp van de techniektorens ontdekken we constructiematerialen, 

drijven/ zinken; magneten etc. 
 Social emotionele ontwikkeling; met Kwink (www.kwinkopschool.nl) en kiva 

(www.kivaschool.nl) ontwikkelen we regels waaraan we ons met elkaar op school aan 
houden. 
 

GROEP 3 

In groep 3 maakt het spelend leren van de kleutergroepen plaats voor methode gebonden leerstof, 
die vaak klassikaal wordt aangeboden. Dat maakt dat het kind voor de overstap naar groep 3 een 
aantal vaardigheden moet bezitten op verstandelijk en motorisch gebied, maar er ook sociaal en 
emotioneel aan toe moet zijn. Zo moet het kind een tijdje geconcentreerd aan een opdracht kunnen 
werken, de wil hebben om een opdracht tot een goed einde te brengen, om kunnen gaan met 
uitgestelde aandacht en beschikken over de (motorische) vaardigheden, die nodig zijn om te leren 
lezen, schrijven en rekenen. De meeste kinderen zijn rond het zesde levensjaar aan de overgang naar 
groep 3 toe, maar er zijn kinderen, die meer gebaat zijn bij een verlengde kleuterperiode of er juist 
eerder aan toe zijn. Besluitvorming hierover vindt altijd zeer zorgvuldig en in samenspraak met de 
ouders plaats. We hebben ook een speciaal protocol kleuterverlenging of verkort kleuteren, te 
vinden in ons zorgplan. Hoofdzaak is het belang van het kind.  
 
In groep 3 wordt gestart met het leesonderwijs. De kinderen krijgen het eerste half jaar dagelijks een 
nieuwe letter aangeboden, aan de hand van een structuurwoord, uit de methode Lijn 3. Kinderen 
leren in deze periode enkel klankzuivere woorden lezen. In het tweede half jaar worden niet-
klankzuivere woorden aangeboden zoals “jassen, hond, ramen”. Vanuit de methodiek 'Zo leer je 
kinderen lezen en spellen' van José Schraven leren de kinderen in het eerste half jaar klankzuivere 
woorden hakken en schrijven. In het tweede half jaar leren de kinderen, naast klankzuivere woorden, 
ook niet-klankzuivere woorden schrijven, welke gekoppeld zijn aan spelling categorieën.  

http://www.kwinkopschool.nl/
http://www.kivaschool.nl/
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Door het leren schrijven van de schrijfletters en het aanleren van de leesletters in het eerste half jaar 
wordt de verbinding tussen lezen en schrijven sterker.  
Ook het rekenen heeft een belangrijke plaats in groep 3. Naast de begrippen als meer, minder, 
evenveel, tellen en getallen splitsen wordt begonnen met optellen en aftrekken aan de hand van bus 
sommen. Verder is er aandacht voor het aanvullen tot een bepaald getal, inzicht in de getallenlijn tot 
100, klokkijken, geld rekenen en oppervlaktes met elkaar vergelijken. Daarnaast wordt aandacht 
besteed aan verkeer, wereldoriëntatie, tekenen, handvaardigheid, muziek en bewegingsonderwijs. 
Dit doen we vooral op de middagen.  
 

GROEP 4 T/M 8 

In groep 3 zijn de kinderen al gewend geraakt aan echte werkboekjes voor lezen, taal, rekenen en 
schrijven. Het onderwijs wordt dan al voor een deel bepaald door leermethodes. In de hogere 
groepen is dat meer en meer het geval. Zo komen er ook methodes bij voor natuuronderwijs, 
aardrijkskunde en geschiedenis. De verplichte hoeveelheid leerstof wordt steeds groter. We 
proberen naast klassikale momenten (voor iedereen hetzelfde) steeds meer tijd in te ruimen voor 
zelfstandig werken. De kinderen hebben dan wat meer keuzevrijheid, hoeven niet allemaal evenveel 
en hetzelfde te doen en de leerkracht is in staat kinderen in groepjes of individueel extra te helpen. 
Dit betekent wel dat kinderen moeten kunnen werken zonder hulp van leerkracht, zelf keuzes 
moeten kunnen maken en gemotiveerd moeten zijn om echt door te werken. Niet iedereen kan dit 
zomaar. Ook dat leren we de kinderen aan. Klassikale momenten als samen muziek maken, 
discussiëren, samen naar een verhaal of uitleg luisteren en samen iets vieren hebben we elke dag. 
Om te kijken of alle kinderen wel voldoende leren van ons onderwijs, maken we gebruik van de 
methode gebonden toetsen en het Cito-leerlingvolgsysteem waarbij we de opbrengsten kunnen 
vergelijken met landelijke gegevens en elk kind kunnen volgen in zijn/haar ontwikkeling.  
 

EEN DAG IN DE MIDDEN- EN BOVENBOUW 
Om 5 voor half 9 komen de groepen binnen. In alle groepen staat het programma op het bord zodat 
de kinderen weten wat ze gaan doen. De ochtend bestaat uit twee werkperioden, onderbroken door 
een korte pauze. De middag heeft nog 1 werkperiode waarin vaak wereldoriëntatie en de 
expressievakken een plek krijgen. Daar waar mogelijk proberen we de kinderen op de middagen zelf 
keuzes te laten maken. Zo bieden we bijvoorbeeld talentenmiddagen aan waarop de kinderen op 
eigen interessegebied (groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8 door elkaar) gaan werken. 
 
 

DE VAKKEN NADER BEKEKEN 

Hieronder staan alle vakken die we op school geven met de bijbehorende methodes. Mocht u hier 
vragen over hebben dan kunt u het beste een afspraak maken met de leerkracht, zodat u het 
lesmateriaal in kunt zien. 

GODSDIENSTIGE VORMING 
Drie keer per week krijgen de kinderen een les uit de Bijbel, waarbij de lijn gevolgd wordt die in de 
methode “Kind op Maandag” wordt gehanteerd. Alle groepen zijn in dezelfde week met dezelfde 
verhalen bezig (https://www.kindopmaandag.nl/ ). De verhalen sluiten aan bij de zondagsvieringen 
in diverse PKN-kerken. Tijdens deze les wordt over het thema van de week gepraat, luisteren we naar 
een Bijbelverhaal en spiegelen we dat naar het heden. Daarnaast zingen we het lied van de week en 
andere bijpassende liederen. We vinden het belangrijk dat kinderen zich betrokken leren voelen bij 
anderen. De kerstviering en paasviering nemen een belangrijke plaats in binnen de school. Door 
samen feest te vieren willen we kinderen laten ervaren wat het is om een gemeenschap te zijn. De 

https://www.kindopmaandag.nl/
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kerstviering vindt samen met ouders plaats in de kerk en de paasviering vindt alleen met kinderen 
plaats in de gemeenschapsruimte van de school.  
 

LEZEN 
In groep 3 wordt systematisch en klassikaal begonnen met het technisch lees- en taalonderwijs. 
Hierbij wordt de methode lijn 3 gebruikt 
(https://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Lezen/Lijn-3.htm  ). Het is een 
structuurmethode. Dit betekent dat nieuwe letters altijd worden aangeboden in een woord. Eerst 
leert het kind het woord ‘maan’ en van daaruit de losse letters m-aa-n. Met de nieuwe letters vormt 
het kind weer nieuwe woorden. De methode wordt aangevuld met de methodiek van José Schraven 
‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’. Dit houdt in dat kinderen bij elke letter als visuele 
ondersteuning het klankgebaar wordt aangeboden en ze leren in welke straat een letter woont. De 
techniek van het voortgezet lezen wordt bevorderd, doordat het kind op eigen niveau oefent met het 
lezen van boekjes. De leesboekjes van de methode ‘Estafette’ en ‘race-lezen’ worden hiervoor 
ingezet. Wij stimuleren het lezen van allerlei soorten teksten, zoals verhalen, gedichten en 
informatieve teksten. Daarbij is belangrijk dat kinderen begrijpen wat de inhoud van een tekst is. 
Daarom krijgen kinderen vanaf groep 4 les in leesstrategieën, zoals: Hoe moet je een bepaalde tekst 
lezen? Welke manieren ken je om de inhoud van een tekst te ontrafelen? Kortom: we gaan verder 
met het aanleren van technieken voor begrijpend lezen en studerend lezen. De methode 
Nieuwsbegrip wordt  hierbij gebruikt (http://www.nieuwsbegrip.nl/over-nieuwsbegrip/informatie-
voor-ouders).  
Lezen bestaat niet louter uit techniek. Je moet lezen vooral ook leuk vinden. Om het zelfstandig lezen 
van allerlei soorten boeken te bevorderen, ontplooien we vele activiteiten voor en door kinderen. 
Alle leerkrachten lezen in de groepen voor volgens het voorleesplan. Kinderen worden wegwijs 
gemaakt in de bibliotheek door het personeel van de Bibliotheek Rivierenland in Culemborg. Ook 
laten we leerlingen samen lezen: we hebben hiervoor speciale boeken: samen lezers en toneellezers. 
Groep 8 leerlingen mogen voorlezen bij de kleuters en we doen mee aan de Nationale 
Voorleeswedstrijd en Kinderboekenjury, beide in de bovenbouw.  
 

TAAL  
Het onderwijs in de Nederlandse taal kent vele facetten. Voor de kleuters gebruiken we de methode 
‘Ik en Ko’, diverse bronnenboeken en het computerprogramma “Ik ben Bas”.  
In de onderbouw is uitbreiding van de woordenschat en het luisteren naar en het spreken met de 
ander belangrijk. Dit mondelinge taalgebruik breidt zich vanaf groep 5 uit met het leren uiten van 
jezelf tijdens een spreekbeurt. Daarnaast worden tijdens de dramalessen de expressieve kanten van 
taal ontdekt.  Naast het mondeling taalgebruik neemt het schriftelijk taalgebruik een grote plaats in, 
waarbij kinderen zichzelf moeten uitdrukken op papier. De kinderen leren creatief met taal om te 
gaan door verhalen en gedichten te schrijven. We gebruiken hiervoor de methode Staal. In deze 
methode vergaren de kinderen aan de hand van een thema eerst kennis over mondelinge en 
schriftelijke taalvaardigheden, die ze vervolgens leren toepassen in een presentatie of publicatie.  
Doordat er gebruikt gemaakt wordt van diverse filmpjes, teksten en bronnen sluiten de lessen aan bij 
de leefwereld van de kinderen 
(http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Taal/Staal/Voorlichting.htm ).  
 
 

REKENEN 
Voor de kleuters gebruiken we de methode “Ik en Ko”, diverse bronnenboeken en het 
computerprogramma “Bas telt mee”. De kinderen in de groepen 3 t/m 8 leren rekenen aan de hand 

https://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Lezen/Lijn-3.htm
http://www.nieuwsbegrip.nl/over-nieuwsbegrip/informatie-voor-ouders
http://www.nieuwsbegrip.nl/over-nieuwsbegrip/informatie-voor-ouders
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Taal/Staal/Voorlichting.htm
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van de methode ‘Wereld in Getallen’ 
(http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Rekenen/De-wereld-in-getallen.htm). Het 
rekenen is vooral gebaseerd op het aanleren van diverse basisvaardigheden, zoals 
optellen/aftrekken, vermenigvuldigen/delen en getalbegrip, die kinderen vervolgens toepassen in 
een andere situatie.  Als u uw kind wilt helpen, kunt u bij de groepsleerkracht om uitleg vragen, zodat 
uw hulp aansluit bij de lessen op school.  
 

SCHRIJVEN 
In de onderbouw worden oefeningen gedaan om de grove en fijne motoriek te ontwikkelen. Een 
goed ontwikkelde fijne motoriek is voorwaarde voor het leren schrijven. Het doel van de motorische 
oefeningen in schrijven is een duidelijk leesbaar en verzorgd eigen handschrift te ontwikkelen. We 
gebruiken in alle groepen de methode Pennenstreken voor schrijven 
(http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/Leren-schrijven-in-groep-3-methoden.htm# ). Hierbij leren de 
kinderen methodisch (aan elkaar) schrijven met behulp van schrijfletters. Linkshandigheid is 
tegenwoordig geen enkel probleem meer! Deze kinderen schrijven net zo netjes.  
 

ENGELS 
Voor Engels wordt de digibordmethode ‘Take it easy’ in de groepen 1 t/m 8 gebruikt. In deze 
methode geeft een digitale native juf of meester in het Engels instructie, zodat de kinderen van 
Engels sprekende leerkrachten leren hoe ze woorden en zinnen correct moeten uitspreken. 
https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/engels/take-it-easy/take-it-easy/over-take-it-
easy/zo-werkt-take-it-easy/presentaties-en-demos . In de onderbouw geven leerkrachten lessen 
wanneer het aansluit bij een thema. Dit gaat om spelletjes en liedjes. In groep 5 en 6 maken de 
kinderen voor het eerst ongeveer één keer in de twee weken kleine opdrachten met behulp van een 
werkboek. In groep 7 en 8 gaan de kinderen werken met een taalportfolio. Ze maken hier 
bijvoorbeeld hun eigen paspoort in, verzamelen opdrachten waar ze trots op zijn en veel meer.   
 

BURGERSCHAPSVORMING 
Als basisschool willen we dat onze leerlingen zich zoveel mogelijk ontplooien en bereiden we ze voor 
op deelname aan onze samenleving. Daarom leren we ze schoolse vaardigheden, zoals lezen, 
schrijven en rekenen, die je nodig hebt om je in de samenleving staande te houden. Daarnaast is van 
belang dat je leert handelen vanuit met elkaar gedeelde normen en waarden. Burgerschapsvorming 
komt ook  terug in geschiedenis, aardrijkskunde, het houden van spreekbeurten/ boekenkring en het 
kijken naar School TV of jeugdjournaal. Daarnaast komt burgerschapsvorming terug in het 
schoonmaken van de schoolomgeving en de bijzondere samenwerking met het Thomashuis. Op 
school is een uitgebreide beschrijving in het beleidsstuk ‘Burgerschap en integratie’. 
 

SOCIAAL EMOTIONEEL 

KIVA 
Wij hebben de afgelopen jaren meegewerkt aan het KiVa project en mogen ons als één van de eerste 
Nederlandse scholen KiVa school noemen.  KiVa is een succesvol schoolbreed programma dat 
effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. KiVa is een programma dat goedgekeurd  door 
het Nederlands Jeugd Instituut om pesten tegen te gaan op basisscholen.  

http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Rekenen/De-wereld-in-getallen.htm
http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/Leren-schrijven-in-groep-3-methoden.htm
https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/engels/take-it-easy/take-it-easy/over-take-it-easy/zo-werkt-take-it-easy/presentaties-en-demos
https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/engels/take-it-easy/take-it-easy/over-take-it-easy/zo-werkt-take-it-easy/presentaties-en-demos
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Met KiVa leggen we de nadruk op de rol van de hele groep bij het voorkomen en stoppen van pesten. 
Als pesten of andere groepsproblemen zich toch voordoen, gaat onze gedragsspecialist met de 
zogenoemde steungroepaanpak voor de hele groep aan de slag. Dit werkt zeer effectief. 

Wilt u meer weten over dit project dan kunt u hier meer over lezen op onze website en op 
www.kivaschool.nl.  
 

KWINK OP SCHOOL: 
Iedere Kwinkles heeft een ‘Kwink van de Week’.  Dit is een heldere leertip die de sfeer in de groep 
bevordert, gedragsproblematiek waaronder pesten op school voorkomt en zo het pedagogisch 
klimaat verbetert. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent 
hiermee zijn/haar sociaal-emotionele vaardigheden. Wilt u meer lezen kijk dan eens op 
www.Kwinkopschool.nl  of lees de ouderbrief op: 
http://www.kwinkopschool.nl/fileadmin/files/Kwink/jaargang_1/downloads_algemeen/Kwink_Oude
rbrief_jrg.1_nummer1.pdf 
 

AARDRIJKSKUNDE 
In de methode Geobas (uitgeverij Noordhof) wordt aandacht besteed aan geografische kennis en 
topografie, waarbij kinderen leren omgaan met de atlas en plattegronden. In groep 5 wordt 
begonnen met een eerste oriëntatie.  
 

GESCHIEDENIS 
In de methode ‘Wijzer door de tijd’, wordt het historisch besef centraal gesteld. Met de nationale 
geschiedenis als vertrekpunt verkennen de kinderen ontwikkelingen in Europa en de wereld. 
 

NATUURONDERWIJS 
Door gebruik te maken van leskisten van de Natuur Milieu en Educatiedienst wordt dit vakgebied 
verlevendigd door proefjes, thematafels en excursies in de omgeving van de school. Hiernaast maken 
we vanaf groep 5 gebruik van de methode ’Natuurzaken’. 
 

TECHNIEK 
Het vak techniek is een onderdeel van onze natuurmethode en de leskisten, maar wordt aangevuld 
met materialen uit de “Techniektorens”. Deze torens zijn in de gemeenschapsruimte van de school te 
vinden. Daarnaast besteden we hier tijdens de jaarlijkse techniekweken extra aandacht aan door één 
onderwerp voor de hele school uit te diepen.  
 

VERKEER 
Vanuit de belevingswereld van het kind worden verkeerssituaties besproken, waarbij de omgeving 
van de school ook aandachtspunt is. Alle groepen hebben zowel theoretische verkeerslessen vanuit 
de methode Let’s go (http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Overige-methodes/Lets-
go.htm ), als praktijklessen op het plein en in de omgeving van de school (zie jaarkalender). In de 
praktijklessen worden situaties en vaardigheden geoefend die in het ‘echte’ verkeer nodig zijn. Er is 
ook een verkeersplan voor onze school. 
 

http://www.kivaschool.nl/
http://www.kwinkopschool.nl/
http://www.kwinkopschool.nl/fileadmin/files/Kwink/jaargang_1/downloads_algemeen/Kwink_Ouderbrief_jrg.1_nummer1.pdf
http://www.kwinkopschool.nl/fileadmin/files/Kwink/jaargang_1/downloads_algemeen/Kwink_Ouderbrief_jrg.1_nummer1.pdf
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Overige-methodes/Lets-go.htm
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Overige-methodes/Lets-go.htm
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TALENTENMIDDAGEN 
Net als het leren van taal, rekenen en het leren over de wereld neemt de kunstzinnige vorming een 
belangrijke plaats in op onze school. Naast het aanbieden van deze vakken in de groep hebben we 
ook zogenaamde talentenmiddagen. De kinderen uit de groepen 3 t/m 5 en de kinderen uit de 
groepen 6 t/m 8 mogen zelf kiezen welke activiteit ze willen gaan doen. Er is elke keer een keuze uit 
diverse onderdelen zoals: tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen, koken, natuur en 
techniek. Kinderen worden in kleine groepen ingedeeld die 2 weken aan een opdracht werken. 
Daarna wordt er gewisseld. Er worden werkstukken opgehangen in de klas, in school tentoongesteld 
of ze zijn zichtbaar als decor tijdens de maandviering. Voor beeldende vorming halen leerkrachten 
inspiratie en nieuwe technieken uit o.a. de digitale methode ‘Laat maar zien’. 
 

MUZIEK, DANS, DRAMA 
Voor muziek maken we gebruik van de methode ‘Muziek en meer’. Dans en drama wordt gegeven 
vanuit de methode ‘Moet je doen’, internet en ‘Brede school-activiteiten’. Daarnaast hebben alle 
groepen tweemaal per jaar een maandviering. Tijdens de vieringen laten de kinderen onderdelen 
zien op het terrein van: pantomime, poppenspel, toneel, dans en muziek. Ook doet onze school mee 
aan het muziekproject van het samenwerkingsverband tussen de Muziekschool en de gemeente 
Culemborg. De kinderen van groep 3, 4 en 5 krijgen lessen algemene muzikale vorming (AMV) en de 
kinderen van groep 6 maken kennis met diverse instrumenten. Kinderen uit de groepen 7 en 8 
kunnen deelnemen aan het schoolorkest. Ook gaan we naar het theater en/of museum met de 
kinderen. We hebben een beleidsplan Cultuureducatie, welke bij ons op school in te zien is. 

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)  
We vinden het belangrijk dat kinderen ICT kunnen toepassen. In alle groepen staan computers en is 
een digibord aanwezig. We gebruiken de computer op de volgende manieren: 

 Het oefenen van leerstof op het gebied van rekenen, taal en multimediatoepassingen, 
waarbij tekst, beeld en geluid worden gecombineerd. Dit vervangt echter niet het oefenen in 
schriften, dit doen wij ook nog steeds. We werken op papier om de verbindingen in de 
hersenen optimaal te laten groeien. Daarnaast verwerken we ook nog via de tablets om nog 
meer te oefenen. 

 Met namen bij de zaakvakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek 
stimuleren we het gebruik van computers. Hoe zoek je makkelijk iets, hoe kan je iets weer 
terugvinden en hoe werk je samen zijn vaardigheden die hier met name aan de orde zijn. 

BEWEGINGSONDERWIJS 
Beweging speelt een belangrijke rol in de totale ontwikkeling (motorisch, sociaal en emotioneel) van 
het kind. De groepen 1 en 2 gaan voor de lichamelijke oefeningen elk dagdeel naar buiten en twee 
keer per week naar het speellokaal. Groep 3 heeft twee keer per week gym in het eigen speellokaal 
en speelt daarnaast een aantal keer per week een half uur extra buiten. De andere groepen gymmen 
in een nabijgelegen gymzaal. We lopen naar deze gymzaal, dit is de warming up, en gymmen daar.  
Daarnaast nemen we als school ook deel aan buitenschoolse sportactiviteiten zoals schoolvoetbal en 
de Avondvierdaagse. Wij vinden het belangrijk dat kinderen bewegen op een dag. Helaas hebben we 
niet dagelijks een eigen gymzaal tot onze beschikking, maar wel een inpandig speellokaal. Gelukkig 
zijn er ook andere manieren om te bewegen, zoals: 

 Kleine beweegspelletjes tussen de lessen door. 

 Het inzetten van een bal bij rekenen of twister bij woordenschatcircuit.  

 2 x per dag buitenspelen in de pauzes  

 Beweeglessen op het plein of in het speellokaal met eigen leerkracht 

 Aanbieden van spel van de week in de pauzes. 
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GYMROOSTER IN SPORTHAL AAN DE LANGE HAVENDIJK (GROEP 4, 5, 6/7 EN 7/8) 
Voor de gymnastieklessen is het belangrijk dat de kinderen het volgende bij zich hebben: gympak of 
sportbroek, T-shirt, sportschoenen en sokken. Met schoenen die in de gymles gebruikt worden mag 
niet over straat gelopen zijn. Het gebruik van sportschoenen is gewenst om hygiënische redenen. De 
wat oudere leerlingen die naar gymnastiek gaan, gebruiken na afloop vaak deodorant. Dat is prima, 
maar spuitbussen met deodorant zijn niet toegestaan. Wilt u daar als ouder rekening mee houden? 

 

Dag  Groep 

Woensdag Groep 4 t/m 8 

Vrijdag Groep 4 t/m 8 

GYMROOSTER IN SPEELLOKAAL 
Groep 3 gymt op woensdag en vrijdag op school. De kleutergroepen hebben ook gym en dans op 
school, maar laten de spullen hiervoor op school. Omdat de vloer van het gymlokaal van speciaal 
materiaal is, moeten de kinderen altijd gymschoenen aan. Wilt u uw kind deze schoenen (het liefst 
met elastiek) en kleding meegeven in een tasje met de naam van uw kind erop? 
 

LESVRIJE DAGEN IN SCHOOLJAAR 2017-2018 

Hieronder vindt u alle vrije dagen voor de kinderen. Dit zijn zowel vakanties als studiedagen voor 
personeel waarop de kinderen vrij zijn. 

VAKANTIES VAN 2017-2018 
 
herfstvakantie  ma 16-10-2017 t/m vrij 20-10-2017  
kerstvakantie  ma 25-12-2017 t/m vrij 05-01-2018  
voorjaarsvakantie  ma 26-02-2018 t/m vrij 02-03-2018  
Pasen  vrij 30-03-2018 t/m ma 02-04-2018  
meivakantie  ma 23-04-2018 t/m vrij 04-05-2018  
hemelvaart  do 10-05-2018 t/m vrij 11-05-2018  
Pinksteren  ma 21-05-2018  
zomervakantie  ma 16-07-2018 t/m vrij 24-08-2018 
 

DE STUDIEDAGEN EN LESVRIJE DAGEN 
Studiedagen zijn dagen waarop de kinderen vrij zijn. De leerkrachten houden zich op deze dagen 
bezig met de gezamenlijke voorbereiden van themadagen en projecten en  teamscholing. Naast de 
studiedagen zijn er ook lesvrije dagen en middagen. Op deze dagen maken de leerkrachten gebruik 
van de dag door het maken van groepsplannen, rapporten en het volgen van cursussen of trainingen, 
groepsbesprekingen of leerling besprekingen te plannen, werkgroepenoverleg etc. om zo werkdruk 
tegen te gaan. De lesvrije momenten zijn ook bijtankmomenten voor de leerkrachten.  
 
Dit jaar zijn een aantal lesvrije dagen en middagen gepland. Bij een lesvrije middag gaan de kinderen 
tot 12 uur naar school.   
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Datum Vrij voor de kinderen 
vanaf? 

Bijzonderheden 

Woensdag 27 september 
2017 

vanaf 12.00 uur vrij Voorbereidingsmiddag personeel 

Dinsdag 3 oktober 2017 hele dag vrij Studiedag personeel van heel CPOB 

Dinsdag 7 november 
2017 

vanaf 12.00 uur vrij Voorbereidingsmiddag personeel 

Woensdag 22 november 
2017 

Hele dag vrij Voorbereiding dag personeel  

Dinsdag 5 december 
2017 

vanaf 12.00 uur vrij Sinterklaasmiddag 

Vrijdag 22 december 
2017 

vanaf 12.00 uur vrij Middag voor kerstvakantie 

Woensdag 24 januari 
2018 

vanaf 12.00 uur vrij Voorbereidingsmiddag personeel 

Woensdag 14 februari 
2018 

hele dag vrij Voorbereiding dag personeel 

Vrijdag 23 februari 2018 hele dag vrij Dag voor voorjaarsvakantie 

Maandag 5 maart 2018 hele dag vrij Studiedag personeel 

Maandag 19 maart 2018 vanaf 12.00 uur vrij Voorbereidingsmiddag personeel 

Donderdag 29 maart 
2018 

vanaf 12.00 uur vrij Na paasviering 

Vrijdag 20 april 2018 vanaf 12.00 uur vrij Middag na koningsspelen 

Vrijdag 1 juni 2018 Hele dag vrij Dag na schoolreisje 

Vrijdag 8 juni 2018 hele dag vrij Studiedag personeel – dag na 
avond4daagse 

Maandag 11 juni 2018 hele dag vrij Voorbereiding dag personeel 

Woensdag 27 juni 2018 Vanaf 12.00 uur vrij Voorbereidingsmiddag personeel 

Vrijdag 13 juli 2018 vanaf 12.00 uur vrij Laatste schooldag 

 

Al deze data en andere belangrijke zaken kunt u ook terug vinden in onze jaarkalender, welke alle 
oudsten van een gezin mee naar huis krijgen. Ook zetten we de data in de digitale agenda van social 
schools. 

  

VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE (VVE) 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren 
en onderwijsachterstanden te voorkomen. VVE is bestemd voor jonge kinderen die een grotere kans 
hebben om een onderwijsachterstand op te lopen. Vroegschoolse educatie is bedoeld voor groep 1 
en 2 van de basisschool.  
We vinden het fijn dat we een vaste onderwijsassistent in dienst hebben om kinderen met een 
taalachterstand te kunnen helpen. Juf Ina, juf Gerda of juf Nanny halen kinderen uit de klas om nog 
even wat te herhalen of op een andere manier aan te bieden.  

ONS VVE PROGRAMMA 
Wij stimuleren kinderen planmatig in hun taal, -reken,- motorische, en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Onze school gebruikt hiervoor de VVE-erkende methode Ik en Ko. Deze methode geeft 
een impuls aan een rijke onderwijsomgeving, met als hoofddoel het vergroten van de taalvaardigheid 
van kinderen. Hiernaast gebruiken we methode “Ik ben Bas” en diverse 
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taalstimuleringsprogramma’s. In een apart beleidsdocument ‘VVE’ staat meer over onze aanpak 
beschreven.  
Bij elke VVE-inzet komen de volgende taalaspecten aan de orde:  
 

 Woordenschat (actief of passief) 
 Het opzeggen van een versje of zingen van een liedje 
 Het luisteren naar een verhaaltje en het beantwoorden van vragen 
 Taalbegrip (actief of passief) 
 Geheugen (auditief of visueel) 
 Werkwoord vervoeging 
 Kritisch luisteren 
 Zinsbouw 
 Formuleren 

 
Een goede samenwerking met de voorschoolse instellingen en een warme overdracht geven ons een 
goed beeld van welke kinderen in aanmerking komen voor de extra ondersteuning. 
 

OVERSTAPPEN VAN SCHOOL  

Onder overstappers verstaan we leerlingen die tussentijds van school wisselen. Deze leerlingen 

stromen niet in groep 1 in de school en/of verlaten de school eerder dan het einde van groep 8. 

Redenen hiervoor kunnen zijn: een verhuizing, een andere vorm van onderwijs of verwijzing naar  

Speciaal (basis)onderwijs. 

 

HOE GAAT HET OVERSTAPPEN? 

Wanneer u overweegt uw kind bij ons op school te laten instromen hebben de directeur en de intern 

begeleider allereerst een gesprek met u als ouders. We proberen dan te achterhalen welke hulp uw 

kind nodig heeft en of wij deze kunnen bieden.  

De volgende stap is het bellen van de school van herkomst om te vragen wat zij ons kunnen vertellen 

over de onderwijsbehoeften van uw kind. Een laatste stap is kennismaken met uw kind, wennen in 

de nieuwe groep en de mogelijke overstap. Al deze punten staan uitgebreid beschreven in ons 

zorgplan. Heeft u hierover vragen neem dan contact op met onze directeur: Patricia van Brakel of 

intern begeleider: Corine van der Sloot. 

KINDEREN VAN EEN ANDERE SCHOOL 
Wanneer kinderen van een andere basisschool bij ons op school komen, krijgen ze de ruimte om aan 
de nieuwe situatie te wennen. Na bestudering van het onderwijskundig rapport van de vorige school, 
eventueel aangevuld met eigen toetsen, zetten we - indien nodig - gerichte hulp in. Dit gaat altijd in 
overleg met u als ouders/ verzorgers. 
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HOEVEEL LEERLINGEN KWAMEN EN VERTROKKEN ER? 

 

 

 
 
 

RESULTATEN 

Eén van de manieren om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en daar waar mogelijk te 
verhogen is het werken met testen en toetsen. Het is zaak dat de school de kinderen tijdens de 
schoolperiode goed volgt, de ontwikkelingen en vorderingen van de kinderen in het oog houdt en op 
tijd signaleert als er iets aan de hand is. Deze activiteiten worden samengevat onder de term 
‘Leerlingvolgsysteem’. In de praktijk vinden op gezette tijden toetsen plaats. De toetsen die we 
gebruiken, worden bij zeer veel kinderen in ons land afgenomen en daardoor is het mogelijk de 
vorderingen van een kind te vergelijken met leeftijdsgenoten in ons land. Dit systeem levert 
waardevolle, aanvullende informatie op over een kind. 
Het leerlingvolgsysteem bestaat uit een aantal toetsen van diverse vak- en vormingsgebieden voor 
groep 1 tot en met 8. Wij hebben gekozen voor het Cito-leerlingvolgsysteem, momenteel de 
standaard in Nederland. We hanteren in alle groepen toetsen op het gebied van technisch en 
begrijpend lezen, spelling, woordenschat, rekenen en wiskunde. In groep 7 doen de leerlingen mee 
aan de entreetoets. In groep 8 maken de kinderen de eindtoets basisonderwijs.  
Hiernaast maken we gebruik van de Kiva gedragsvragenlijsten om de sociaal emotionele ontwikkeling 
van de kinderen bij te houden. Voor de leerlingen van groep 1 en 2 gebruiken we ook nog de 
Kijkregistratie.  
 

TUSSENTIJDSE RESULTATEN 

De toetsen hebben een landelijke normering en worden twee keer per jaar afgenomen: in het 

midden van het schooljaar en aan het eind van het schooljaar. De Onderwijsinspectie gebruikt deze 
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toetsen om de tussenresultaten van scholen te beoordelen als één van de onderdelen van haar 

toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.  

 

Het team volgt de opbrengsten binnen de school op de voet. In het kader van Opbrengst Gericht 

Werken (OGW) wordt na iedere Methode Onafhankelijke Toets (cito)-periode een schoolbrede 

diepte-analyse gemaakt. Aan de hand van deze diepte-analyse wordt gekeken welke interventies 

nodig zijn om de opbrengsten te verhogen. De analyse hiervan kunt u bij de intern begeleider inzien 

in onze trendanalyse documenten. Op basis van de resultaten passen we de groepsplannen en het 

handelen in de klas aan. 
 
De inspectie heeft de verklaringen behorende bij de eindcito en de diepte-analyses bestudeerd en te 
kennen gegeven vertrouwen te hebben in de schoolbrede aanpak van onze school.  
 
 

EINDTOETS BASISONDERWIJS 

Onze school is een resultaatgerichte school.  Evenals heel veel scholen in Nederland nemen ook wij 
deel aan de eindtoets van het Cito. Het daaruit voortkomende schoolrapport geeft een goed beeld 
van de sterke en zwakke punten op leer-technisch gebied: de schoolscores per vaardigheid worden 
vergeleken met de landelijke scores.  
De eindtoets is bedoeld om een objectief en individueel advies te kunnen geven over het meest 
geschikte vervolgonderwijs voor leerlingen. Dit advies ondersteunt het advies van de school. De toets 
is niet bedoeld om scholen onderling te vergelijken. Omdat onze school relatief klein is, en de grootte 
van groep 8 per jaar sterk kan verschillen, kunnen de gemiddelde scores op de Cito Eindtoets ook 
sterk variëren. Een analyse van onze gemiddelde Cito-resultaten in de afgelopen 25 jaar, laat zien dat 
de jaarlijkse scores inderdaad fluctueren. De analyse laat echter ook zien dat de afgelopen 20 jaar 
onze gemiddelde Cito-score altijd boven het landelijk gemiddelde lag.  
 
In april maken de kinderen uit groep 8 de Eindtoets Basisonderwijs. Hierin wordt de kennis en het 
inzicht van de kinderen onderzocht op het gebied van taal, rekenen, informatieverwerking en 
wereldoriëntatie. De uitslag van deze toets delen wij u schriftelijk mee. 
 

DE GEGEVENS VAN DE AFGELOPEN JAREN 
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ONZE KINDEREN EN HET VOORTGEZET ONDERWIJS 

Welke school voor voortgezet onderwijs bij uw kind past, hangt niet alleen af van de kwaliteit van de 
basisschool, maar ook van de interesse, motivatie en aanleg van het kind. Met onderwijs op maat 
proberen we het maximale uit elk kind te halen en er zo voor te zorgen dat uw kind in de meest 
geschikte vorm van het voortgezet onderwijs terechtkomt en op die school goed mee kan komen.  
De specifieke voorbereiding op het voortgezet onderwijs gebeurt in groep 8.  
De school heeft een jarenlange traditie van overleg met de middelbare scholen in Culemborg. Onze 
adviezen worden tot nu toe altijd overgenomen door het vervolgonderwijs.  
 
Ook wanneer de leerlingen eenmaal op de middelbare school zitten, krijgen wij nog informatie over 
hoe ze zich daar ontwikkelen. Dit helpt ons ook om onze adviezen te verbeteren.  
De eerste adviesgesprekken beginnen in groep 7, in deze groep maken de kinderen de Entreetoets. 
In groep 8 volgt de centrale Eindtoets en het definitieve advies. 
 

VOORLICHTING OVER SCHOLEN 
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De leerkracht van groep 8 vertelt ouders en leerlingen uitvoerig over de verschillende vormen van 
voortgezet onderwijs. Ouders en kinderen kunnen de informatiemarkt bezoeken waar de 
verschillende scholen voor voortgezet onderwijs zich presenteren.  
 

ADVIES VAN DE SCHOOL 
Eind groep 7 krijgt uw kind al een voorlopig advies voor het vervolgonderwijs. Dit advies is opgesteld 
aan de hand van alle resultaten van uw kind in de afgelopen jaren bij ons op school. Het advies komt 
tijdens een leerlingbespreking met de leerkrachten van de groepen 6 t/m 8 en de intern begeleider 
tot stand.  In een gesprek met de ouders en het kind wordt dit schooladvies toegelicht. Doordat u al 
in groep 7 het voorlopige advies krijgt kunt u gericht met uw kind naar open dagen van het 
vervolgonderwijs. Uiteindelijk ligt de keuze voor het voortgezet onderwijs in handen van de ouders 
en het kind, al wordt het advies van onze school altijd aan de door de ouders gekozen school voor 
voortgezet onderwijs kenbaar gemaakt. Tot besluit loopt de aanmelding voor de nieuwe school via 
de leerkracht van groep 8. De schoolkeuze voortgezet onderwijs is onder andere afhankelijk van de 
volgende elementen: het advies van de school en mogelijk de uitslag van de Cito-toets of 
aanvullende toetsen. 
Het advies van de school is belangrijk bij de schoolkeuze. De leerkrachten hebben een goed inzicht in 
de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties belangrijk , 
maar ook gegevens over de belangstelling van het kind, de zin in studeren, de wil om zich ergens 
voor in te zetten en de behoefte aan hobby's en vrije tijd. 
 

UITSTROOMGEGEVENS:  
De uitstroom aan het einde van de basisschool is over het algemeen evenwichtig verdeeld over de 
verschillende types vervolgonderwijs. Dit mag niet los gezien worden van de evenwichtige verdeling 
over de opvoedkundige milieus bij de instroom aan het begin van de basisschoolperiode. Een school 
is voor een belangrijk deel afhankelijk van de talenten die de kinderen meebrengen. Onze school 
garandeert u dat de kinderen in een prettige sfeer gestimuleerd worden hun talenten volledig te 
ontplooien.  
 
Het percentage kinderen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt 
van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8.  
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In schooljaar 2016-2017 vertrokken er 13 leerlingen naar het voortgezet onderwijs, zij kregen het 
volgende advies: 

Schooltype Aantal kinderen 

VWO, tweetalig vwo en 
gymnasium 

4 

Havo/ VWO 3 

Havo 1 

VMBO 5 

 

VOLGEN VAN DE OUD LEERLINGEN 
Met de scholen van het voortgezet onderwijs bestaat een goed contact. Ze houden ons op de hoogte 
van hoe onze kinderen zich op hun nieuwe school ontwikkelen. Wij volgen de kinderen, o.a. door de 
rapportages vanuit het voortgezet onderwijs, het contact met henzelf en hun ouders, gedurende hun 
studie aan met name het Koningin Wilhelmina College en Lek & Linge. Enerzijds omdat wij vanuit de 
basisschoolperiode menselijke belangstelling hebben voor het verdere leven van de kinderen die 
onze school verlaten, anderzijds omdat we willen uitsluiten dat hiaten in ons onderwijs oorzaak 
kunnen zijn voor minder presteren. 
 

 

WAAR ZITTEN ONZE LEERLINGEN NA 3 JAAR? 
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De grafieken laten zien dat ons advies bij deze groep bij meer dan 95% van de leerlingen ook uitkomt. 
Omdat we kleine groepen 8 hebben, is de percentuele afwijking gelijk groot als 1 of 2 leerlingen in 
een andere richting terechtkomen.  

Een algemene doelstelling van onze stichting is dat van alle PO-VO verwijzingen 80% van de 
leerlingen na 3 jaar nog op de plek zit waar ze naar verwezen zijn. Wij zitten hier dus erg hoog.  

 

SOCIALE OPBRENGSTEN 

Onder sociale opbrengsten verstaan we het leren van sociale vaardigheden. Dit is ook een opbrengst 
van onderwijs, naast leerprestaties op de verschillende vakgebieden. Kinderen leren en ontwikkelen 
op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om 
te gaan en bij te dragen aan de samenleving (burgerschap). Dit zijn vaardigheden zoals 
samenwerken, conflicten oplossen, planmatig een taak aanpakken en zelfredzaamheid. Sociale 
competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren 
van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 

Op onze school leren kinderen niet alleen iets, ze ontwikkelen ook hun persoonlijkheid door 
zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar, 
verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en andere opvattingen. We proberen 
dit te bereiken door kringgesprekken, gezamenlijke vieringen en gerichte projecten. 
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Sinds het schooljaar 2015-2016 hebben we een leerlingenraad. Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 
kunnen plaatsnemen in deze raad. Deze komt 1 keer per maand bij elkaar. 

Een kind is enorm gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Kinderen ervaren 
namelijk een groot gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk dezelfde 
normen en waarden delen. Dit komt tot uiting doordat ouders en school het belang van het kind op 
het oog hebben en bij problemen hier samen goed over kunnen praten.  

VIERINGEN EN EVENEMENTEN 
Vieringen zijn voor veel kinderen vaak een hoogtepunt in het schooljaar. Er wordt door ouders en het 
team veel tijd en aandacht aan besteed om er echte hoogtepunten van te maken.   
 
Kerst 
In de Adventstijd wordt veel aandacht gegeven aan de betekenis van het kerstfeest. Voor de 
kerstvakantie is een gezamenlijke viering in de kerk voor en door kinderen. Hierbij zijn familieleden 
van harte welkom. 
 
Pasen 
We besteden aandacht aan de 40-dagen tijd en houden de paasviering op school met alle groepen 
samen. 
 
Maandviering 
Elke groep is elk jaar twee keer op een vrijdagochtend aan de beurt om een optreden te verzorgen. 
De kinderen treden per bouw (groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8) met dans, spel en zang op voor ouders en 
andere belangstellenden. Deze vieringen vinden plaats in de hal van onze school. 
 
Schoolkamp 
De kinderen uit groep 8 gaan in september op kamp. Het schoolkamp moet apart betaald worden. 
 
Musical 
De laatste jaren sluit groep 8 af met een musical. De kinderen uit groep 8, de leerkracht en ouders 
zijn maandenlang enthousiast bezig met de voorbereiding van dit spektakel. In de laatste week voor 
de zomervakantie wordt deze onder schooltijd voor alle groepen opgevoerd. 's Avonds wordt de 
uitvoering gedaan voor de ouders. Zo neemt groep 8 op een onvergetelijke wijze afscheid van de 
basisschool. 
 
Schoolreis 
Eenmaal per jaar gaan we met de kinderen uit de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Het schoolreisje 
heeft geen nadrukkelijk educatief karakter. We zijn vooral een dagje gezellig uit met elkaar. We 
reizen naar onze bestemming per bus. De schoolreis vindt meestal plaats in de maand juni. De 
kinderen worden in groepjes verdeeld die begeleid worden door ouders en leerkrachten. Hiervoor 
doen we in eerste instantie een beroep op ouders die in de loop van het jaar ook bij andere 
activiteiten helpen. De schoolreis moet apart betaald worden.  
 
Koningsspelen 
Met alle groepen worden de Koningsspelen gehouden op de sportvelden of rondom school. De 
exacte invulling hiervan voor komend schooljaar is nog niet bekend.   
 
Excursies 
Naar aanleiding van bepaalde thema's worden groepsexcursies gehouden. Daarbij is dikwijls de 
assistentie van ouders gewenst. 
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Cultureel programma 
We maken keuze uit een groot aanbod. Zo gaan we op bezoek bij de bibliotheek en het theater.  
 
Projectweken 
Tweemaal per jaar houden we de zogenaamde projectweken. In deze weken is er in de groepen extra 
veel aandacht voor wetenschap en techniek. Daarnaast worden er gastlessen gegeven of gaan de 
kinderen op excursie. Bij deze projectweken wordt de hulp van ouders zeer op prijs gesteld.  
 

WAARDERING 

 
Waardering splitsen we uit naar waardering door de toezichthouder de inspectie, waardering van de 
ouders en waardering van de kinderen. 
 

INSPECTIE 

De inspectie schrijft in de samenvatting van het bezoek dat ze in maart 2015 aan onze school 
brachten het volgende: 
 
 De school behaalt stabiele, cognitieve eindresultaten die passen bij de kenmerken van de 

leerlingenpopulatie. 
 De kwaliteit van de instructie en de actieve betrokkenheid van de leerlingen zijn van voldoende 

niveau. 
 De school draagt zorg voor de veiligheid van de leerlingen en het personeel.  
 Op de school heerst een prettige en positieve sfeer. 
 De schoolleiding vertoont onderwijskundig leiderschap en een hoog kwaliteitsbewustzijn. In het 

team is er veel draagvlak voor het beleid. 
Wanneer u het hele rapport wilt lezen kunt u dit vinden op: 
http://www.onderwijsinspectie.nl/toezicht/resultaten-regiopilot-culemborg 
 

LEERLINGEN 

Onder de leerlingen bij ons op school houden we jaarlijks een enquête over hoe tevreden ze zijn met 
het onderwijs. De gegevens hiervan publiceren we ook op: www.scholenopdekaart.nl . Hieronder ziet 
u de antwoorden op de vragen, zoals kinderen uit de groepen 5 t/m 8 deze hebben ingegeven in 
schooljaar 2015-2016. 
 

Gemiddelde score 

Hoe graag ga je naar school? 
 

Hoe veilig voel je je op school? 
 

Hoe duidelijk vind je de regels op school? 
 

Heb je het naar je zin in de groep? 
 

Hoe tevreden ben je over de omgang met je 
medeleerlingen? 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/toezicht/resultaten-regiopilot-culemborg
http://www.scholenopdekaart.nl/
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Onderwijsleerproces Gemiddelde score 

Hoe tevreden ben je over wat je leert op deze school? 
 

Hoe tevreden ben je over de uitleg van je juf of 
meester? 

 

Hoe duidelijk vertelt je juf of meester wat je goed of 
fout doet? 

 

Hoe goed helpt je juf of meester je als dat nodig is? 
 

Rapportcijfer Gemiddelde score 

Welk rapportcijfer geeft je de school? 
 

 

OUDERS 

Onderwijs wordt gegeven aan uw kind. Het is van enorm belang dat u zich als ouder betrokken voelt 
bij het onderwijs en de school. Wij als team hebben u nodig om de juiste zorg aan uw kind te kunnen 
geven. Daarom proberen wij de ouders zoveel mogelijk bij de school te betrekken. Veel activiteiten 
kunnen plaatsvinden dankzij hulp van ouders.  
 

SOCIAL SCHOOLS 
Social Schools is een digitale omgeving, waarmee ouders op de hoogte worden gehouden van wat er 
gaande is op de Koningin Beatrixschool. Elke ouder dient zich te registreren via https://beatrixschool-
culemborg.socialschools.nl/. Vervolgens kunt u zich als lid aanmelden voor de groep(en) van uw kind. 
Er is een mobiele app voor Android en iOS beschikbaar die geïnstalleerd kan worden op uw 
smartphone of tablet. Social Schools is alleen zichtbaar voor onze school en ouders die zich als lid 
hebben aangemeld. Ook kunnen alleen leden berichten plaatsen en lezen, mits zij hiervoor de 
rechten hebben gekregen van de leerkracht. Sommige berichten zijn ook voor mensen buiten de 
school leuk om te lezen. Social Schools kent de mogelijkheid om berichten openbaar te publiceren.  
Op onze school brengen leerkrachten ouders via Social Schools onder andere op de hoogte van de 
volgende zaken: 

 Lesstof die komende periode aan bod komt.  

 Informatie over komende activiteiten.  

 Foto’s/filmpjes van activiteiten. Deze kunnen overigens ook door ouders zelf geplaatst 

worden.  

 Oproepjes voor ouderhulp. 

 Tips om uw kind thuis te ondersteunen bij het leren.  

Als ouder kunt u reageren op de berichten die leerkrachten of andere ouders plaatsen.  
Het is mogelijk dat de leerkracht een spoedbericht verstuurt naar alle ouders in de groep, 
bijvoorbeeld wanneer zij op korte termijn een belangrijke mededeling heeft. Om ervoor te zorgen 
dat alle ouders dit bericht tijdig lezen, krijgt u via de mail een melding over het spoedbericht. Het is 
belangrijk om dit bericht zo snel mogelijk te lezen.  

https://beatrixschool-culemborg.socialschools.nl/
https://beatrixschool-culemborg.socialschools.nl/
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U ontvangt wekelijks via de mail een automatische nieuwsbrief met een update van alle berichten, 
die afgelopen week in de groep(en) waar u lid van bent zijn geplaatst. Zo bent u altijd op de hoogte 
van de laatste berichten.  
Naast het plaatsen van berichten worden de kennismakingsgesprekken en rapportgesprekken via 
Social Schools ingepland. U ontvangt enkele weken voor het gesprek via Social Schools een 
uitnodiging om u aan te melden voor een gesprek. De leerkracht heeft in Social Schools een aantal 
momenten aangegeven waarop dit mogelijk is. Door op de link in het bericht te klikken kunt u zelf 
bepalen op welke dag en tijd u een gesprek met de leerkracht wilt voeren. Deze tijd wordt vastgelegd 
en geblokkeerd, zodat andere ouders zich niet meer kunnen aanmelden voor deze tijd.  
 

ADRES GEGEVENS  
We mogen geen lijsten met namen en adressen van kinderen meer meegeven aan de kinderen. Wel 
mag u, wanneer andere ouders uw gegevens mogen zien, deze op social schools zetten. Op deze 
manier kunnen andere ouders van de kinderen die bij uw kind in de klas zitten uw gegevens toch 
vinden en kunt u gemakkelijker speelafspraakjes maken. 
 
Wanneer u problemen hebt met Social Schools kunt u de leerkracht om hulp vragen of kijken op 
http://www.socialschools.nl/nl/support/.  
 

ENQUÊTE 
Onder de ouders bij ons op school houden we jaarlijks een enquête over hoe tevreden ze met het 
onderwijs aan hun kinderen zijn. Deze gegevens hiervan publiceren we op www.scholenopdekaart.nl  
 
Hier komt ook een algemeen oordeel over tevredenheid van de school. Dit is het 3de jaar dat we dit 
via deze methode doen. We zijn trots zijn op deze resultaten. 
 
Ouders geven ons een 8,2 als rapportcijfer! 
 
 
Hieronder ziet u de antwoorden op de vragen zoals ouders deze hebben ingegeven in schooljaar 
afgelopen schooljaren. 
 

http://www.socialschools.nl/nl/support/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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OUDERBETROKKENHEID 
Vormen van ouderbetrokkenheid en –participatie bij ons op school: 

 Het ondersteunen en voorbereiden van schoolse activiteiten. Bijvoorbeeld: belangstelling 
tonen voor wat uw kind op school doet en meemaakt en hier met uw kind over praten, 
(nieuws)brieven van school lezen, tekenen, spelletjes, lezen, tafels oefenen, materiaal helpen 
opzoeken over onderwerpen voor projecten, spreekbeurten, een sfeer scheppen waarin uw 
kind thuis rustig kan leren en huiswerk maken. 

 Het bijwonen van ouderavonden en -ochtenden (inloopochtenden, kijkochtenden, 
kerstvering, tien-minuten-gesprekken, e.d.). 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vragen aan ouders over de school

2014-2015 2015-2016 2016-2017



Schoolgids 2017-2018   Pagina 35 van 49 

 Het verlenen van hand- en spandiensten aan de school, die niet direct met het 
onderwijsproces te maken hebben, zoals (begeleiden bij schoolreisjes en excursies, 
luizencontrole, hulp bij festiviteiten, sport en speldagen, verrichten van klusjes, 
schoonmaken van materiaal). 

 Het deelnemen aan het onderwijsleerproces in de groepen (assisteren in de kleutergroepen 
bij bepaalde activiteiten, assisteren bij de handvaardigheidslessen). 

 Meebeslissen over opzet en organisatie van het onderwijs door zitting te nemen in de 
medezeggenschapsraad of in de ouderraad. 

 
 

CONTACTMOMENTEN MET OUDERS  

Op een aantal momenten in het jaar verwachten wij van u dat u, of iemand van uw gezin/directe 
omgeving, een actieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van uw kind in de school door het 
deelnemen aan een contactmoment. Hierin kan het onderscheid gemaakt worden tussen verplichte 
momenten en momenten waarop uw aanwezigheid zeer op prijs wordt gesteld.   
 

VERPLICHTE MOMENTEN 
Om de voortgang van uw kind op school te bespreken zijn er gesprekken met de leerkracht(en) van 
uw kind(eren). In deze gesprekken stemmen we de aanpak op elkaar af. We hebben verschillende 
soorten gesprekken. 
 

KENNISMAKINGSGESPREKKEN 
In de eerste weken wordt u , na schooltijd, uitgenodigd voor een gesprek over uw kind. U leert de 
leerkracht kennen en hoort wat er specifiek gevraagd zal worden van uw kind in de groep waar hij/zij 
nu zit. Tevens is het goed voor de leerkracht om u te leren kennen, zodat er duidelijke afspraken 
gemaakt kunnen worden over hoe we de begeleiding van uw kind het beste kunnen aanpakken. 
Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 zullen zelf ook aanwezig zijn bij dat gesprek. Voor de kinderen uit de 
groepen 1 t/m 5 vragen we de ouders zonder hun kind te komen. U kunt zich zelf voor deze 
gesprekken inschrijven via de link die u ontvangt via Social Schools.  
 

RAPPORTGESPREKKEN 
Twee keer per jaar krijgt uw kind een rapport. Dit rapport krijgt uw kind mee naar huis. Tijdens een 
gesprek bespreken we het rapport en hoe we uw kind de komende tijd zullen ondersteunen. Bij deze 
rapportgesprekken zijn de kinderen niet aanwezig. Uitzondering hierop zijn de adviesgesprekken die 
we hebben met de kinderen die naar de middelbare school gaan. U kunt zich zelf voor deze 
gesprekken inschrijven via de link die u ontvangt via Social Schools. 
 
 
  

OUDERGESPREKKEN RONDOM ZORG OM UW KIND 
Het kan voorkomen dat u, of wij zorgen hebben rondom uw kind. Het is belangrijk om hier tijd voor 
te maken. Soms nodigen wij u hiervoor uit en soms zal dit op uw eigen verzoek zijn. Deze gesprekken 
zijn altijd met de leerkracht(en) van uw kind. Soms sluit de intern begeleider (juf Corine) hierbij aan. 
Ook kan het voorkomen dat er een externe partij bij het gesprek aanwezig is,  denk bijvoorbeeld aan 
een specialist. Dit bespreken we altijd van te voren met u. 
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WE STELLEN HET OP PRIJS ALS U AANWEZIG KUNT ZIJN OP BEPAALDE MOMENTEN 
Naast de momenten waarop we alleen over uw kind spreken zijn er ook contactmomenten, waarop 
meerdere ouders in de school aanwezig zijn. Het gaat dan om momenten, waarop u kunt kijken naar 
wat uw kind allemaal heeft gedaan of naar een optreden. Het is voor de kinderen altijd een groot 
feest wanneer er iemand van het gezin of naaste omgeving even komt kijken. We nodigen u dan ook 
van harte uit voor de volgende momenten. 
 

KIJKMOMENTEN 
Drie keer per jaar vinden we het erg leuk wanneer u samen met uw kind(eren) de klas in komt. We 
hanteren hier ook wat ruimere brengtijden voor. We verwachten u en uw kind(eren) tussen 8.15 en 
8.45 op school. De kinderen gaan gewoon naar hun eigen groep.  U kunt dan meelopen met uw kind 
en zo kijken wat hij/zij afgelopen periode geleerd en gedaan heeft. 
Vanaf 9.00 uur sluiten de deuren van de klas voor u als ouder. U kunt dan nog samen met andere 
ouders koffie drinken in de hal van de school. 
De volgende momenten hebben we voor het komende schooljaar geprikt als kijkmomenten: 

 Donderdag 12 oktober 

 Woensdag 14 maart 

 Dinsdag 22 mei 

 

MAANDVIERING: 
Een maandviering is een moment, waarop een aantal groepen zich presenteren aan ouders en 
andere geïnteresseerde personen rondom de kinderen. De groepen 1 t/m 4 treden samen op, 
evenals de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Op de dag van de maandviering treden de kinderen uit 
die groepen 2 keer op.  
 

Optreden door de 
groepen 

Datum Kijkmoment voor u als ouders/ verzorgers of 
afvaardiging hiervan:  

1 t/m 4 Vrijdag 13 oktober Ouders met kinderen in de groepen 1 en 2: 08.30 – 
9.00 
Ouders met kinderen in de groepen 3 en 4: 13.45 – 
14.15 

5 t/m 8 Vrijdag 17 
november 

Ouders met kinderen in de groepen 5 en 6: 08.30 – 
9.00 
Ouders met kinderen in de groepen 7 en 8: 13.45 – 
14.15 

1 t/m 4 Vrijdag 9 maart Ouders met kinderen in de groepen 3 en 4: 08.30 – 
9.00 
Ouders met kinderen in de groepen 1 en 2: 13.45 – 
14.15 

5 t/m 8 Vrijdag 16 februari Ouders met kinderen in de groepen 7 en 8: 08.30 – 
9.00 
Ouders met kinderen in de groepen 5 en 6: 13.45 – 
14.15 

 
Daarnaast kunnen de kinderen op nog 4 momenten schitteren op het podium.  

1. In de Sinterklaastijd hebben we een talentenmiddag. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 

mogen hier aan deel nemen en kunnen zichzelf bij de leerkrachten inschrijven. Bij het 
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optreden zelf zijn alleen leerkrachten en kinderen aanwezig en worden foto’s op Social 

Schools geplaatst. 

2. Bij de Kerstviering in de Grote of Barbarakerk mogen per groep één of meerdere kinderen 

iets op het podium doen. Hierbij zijn ouders en andere familieleden of belangstellenden van 

harte welkom.  

3. Bij de Paasviering op school mogen per groep één of meerdere kinderen iets op het podium 

doen.  Hierbij zijn alleen leerkrachten en kinderen aanwezig en worden foto’s op Social 

Schools geplaatst. 

4. Met de verkoopdag is een open podium en mogen alle kinderen, die dat willen, optreden. Ze 

kunnen zich hiervoor inschrijven. Bij deze dag zijn ouders, andere familieleden of 

belangstellenden van harte welkom.  

INFORMATIE UITWISSELING MET INTERN BEGELEIDER EN/OF DIRECTIE  
We hebben in de loop van het schooljaar een aantal momenten waarop u, onder het genot van een 
kopje koffie, van gedachte kunt wisselen met ons. We hebben hiervoor de volgende data in de 
agenda gezet. 
 

 

Datum Tijd 

dinsdag 5 september 2017 19:00 - 20:00 

donderdag 26 oktober 2017 8:30 - 9:30 

maandag 27 november 2017 19:00 - 20:00 

Maandag 8 januari 2018 na de new Years koffie 

donderdag 22 februari 2018 19:00 - 20:00 

maandag 12 maart 8:30 - 9:30 

donderdag 12 april 8:30 - 9:30 

maandag 14 mei 8:30 - 9:30 

dinsdag 3 juli 19:00 - 20:00 

 

OVERIGE BIJZONDERE MOMENTEN 
Bij bijzondere momenten stellen we uw aanwezigheid zeer op prijs. Het gaat om de volgende zaken:  
 

Datum Activiteit 

Ma 22 augustus 
2016 

Eerste schooldag: Het is fijn wanneer u samen met uw kind op 
school komt om zo even de nieuwe klas te zien. Inloop tussen 8.15 
– 8.30, aansluitend kunt u koffie/ thee in de hal drinken. 

Ma 28 november 
2016 

Inpakavond voor Sinterklaas. Graag alle ouders van de kinderen uit 
de groepen 1 t/m 4 aanwezig (19.00 – 21.00 uur). 

Do 22 december 
2016 

Kerstviering in de Grote of Barbarakerk 

Ma 9 januari 2017 Happy new year koffie: op het plein met alle leerlingen en alle 
ouders. Van 8.30 – 9.00 uur 

Vr 12 mei 2016 Verkoopdag 

 
(Deze momenten zijn ook terug te vinden in de jaarkalender.) 
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BELEID INFORMATIEVERSTREKKING GESCHEIDEN OUDERS: 
Als de ouders van een kind gescheiden zijn, zien we de verzorgende ouder als contactpersoon en is 
het adres van de verzorgende ouder het postadres voor ons. We gaan er hierbij vanuit dat beide 
ouders, ongeacht wie de voogdij heeft, in het belang van het kind met elkaar overleggen. Indien dit 
overleg niet mogelijk is en de niet-verzorgende ouder de school verzoekt om informatieverstrekking, 
zijn wij wettelijk verplicht aan dat verzoek te voldoen, tenzij zwaarwegende belangen van het kind 
zich daartegen verzetten.  

OUDERBIJDRAGE 2017 - 2018 
Elk jaar vragen wij vanuit de OR ouderbijdrage. Deze vrijwillige bijdrage bedraagt 25 euro per jaar per 
kind. Hieruit worden allerlei activiteiten betaald, zoals Sinterklaasfeest, Kerstviering, sportdagen, 
tekort schoolreizen en schoolkamp, afscheid groep 8, slotfeest, koffie voor ouder- en 
rapportavonden enz. Om al deze activiteiten te kunnen blijven organiseren, en het zo tot een feest 
voor de kinderen te maken, hebben wij uw ouderbijdrage hard nodig! Om uit de kosten te blijven 
hebben we ongeveer per kind 25 euro nodig. Wij vragen u dit dan ook over te maken op 
bankrekeningnummer: NL 98 RABO 0312 5584 81 t.n.v. Ouderraad KBS te Culemborg. Met 
vermelding van ‘ouderbijdrage’ en de naam en groep van uw kind(eren). De penningmeester van de 
ouderraad beheert dit fonds.  

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

De medezeggenschapsraad (MR) is een officieel orgaan met 3 ouders en 3 personeelsleden. De MR 
heeft als taak het beleid van de school mede vast te stellen en toezicht te houden op de uitvoering 
van dit beleid. De MR heeft zowel advies- als instemmingsrecht op een aantal door de wetgever 
vastgelegde gebieden. Denk hierbij aan arbeidsomstandigheden, financiën, formatiesamenstelling, 
voor/tussen- en naschoolse opvang, vakantierooster en dergelijke. De MR vergadert gemiddeld 1x 
per 6 weken. De directie is hier op afroep bij aanwezig. 

In onze MR hebben zitting: 

 

Nicolien Vrisou van Eck               oudergeleding   

Jacco van Bennekom  oudergeleding  

Jeroen Kruijd   oudergeleding   

Juf Bojoura   personeelsgeleding 

Juf Anneke   personeelsgeleding 

Juf Corine   personeelsgelding 
 
U kunt de MR bereiken via het mail-adres: MR.KBS@cpob.nl 
Ook is de MR een aparte groep op Social Schools waar u lid van kunt worden. U kunt hier nog meer 
documenten vinden van de MR. 
 

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  
Van de MR van elke school is een ouder of leerkracht afgevaardigd in de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR). Bij de GMR-vergaderingen zijn ook vertegenwoordigers van de 
directies en bestuur aanwezig. In de GMR komen zaken ter tafel die voor alle scholen van onze 
Stichting gelden. Hierbij kunt u denken aan het vakantierooster, de identiteit van de scholen, het 
zorgplan, strategisch beleidsplan en de formatieplannen. Onze school is vertegenwoordigd door 
Jacco van Bennekom als ouder vanuit de MR. 

mailto:MR.KBS@cpob.nl
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OUDERRAAD:  
De ouderraad (OR) helpt bij diverse activiteiten. Zij onderhoudt voor wat betreft de activiteiten de 
contacten met de vaste OR leerkracht, dit schooljaar juf Manon. De leden denken mee over de 
invulling van deze activiteiten en ondersteunen de leerkrachten onder het motto “vele handen 
maken licht werk”. Onder ditzelfde motto worden elke keer weer veel hulpouders ingeschakeld om 
de uitvoering van een activiteit te realiseren. Ouders kunnen opgeven waar ze mee willen helpen. 
Uw hulp is hard nodig! 

 
De OR komt in zijn geheel ongeveer één keer per zes weken bij elkaar waarbij de voortgang en het 
verloop van de diverse activiteiten wordt besproken. Tijdens de vergaderingen is vanuit het team 
altijd de vaste contactpersoon aanwezig: juf Manon. Juf Patricia is in de buurt wanneer er vragen 
voor de directie zijn. 
 
Voor het jaar 2017-2018 bestaat de OR uit:   
 
Miren Anema (voorzitter) 
Mariella Dorenbos (penningmeester) 
Rosalinde Goed (secretaris) 
Cora Meijer 
Jolanda Koopmans 
Marleen Mostert 
Angela Pot 
Janette Collé 
Heidi Streef 
 
U kunt de OR bereiken via het mail-adres: OR.KBS@cpob.nl. Ook is de OR een aparte groep op Social 
Schools waar u lid van kunt worden. U kunt hier nog meer documenten vinden van de OR. 
 

ZORGSTRUCTUUR 

Om tegemoet te komen aan alle leerlingen hebben we een goede zorgstructuur bij ons op school. De 
intern begeleider is verantwoordelijk is voor de leerlingenzorg. Wij zijn aangesloten bij Bepo, ons 
samenwerkingsverband. Alles rondom de zorg staat beschreven in ons zorgplan welke u bij de 
directie en intern begeleider kunt inzien. Hieronder enkele zaken die wellicht voor iedereen van 
belang zijn. 
 

ONDERWIJS OP MAAT 

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen aandacht en 
zorg. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan 
leren krijgt extra uitdagende opdrachten. De Koningin Beatrixschool is klassikaal georganiseerd. 
Kinderen van eenzelfde leeftijd zitten meestal bij elkaar in een groep. De leerkrachten proberen de 
leerstof te geven die bij uw kind past, maar dat lukt niet altijd. Dit komt doordat kinderen diverse 
onderwijsbehoeften hebben en het voor leerkrachten moeilijk is om hier optimaal op in te spelen.     

INTERN BEGELEIDER 
Om de hulp te coördineren en te structureren is Corine van der Sloot als intern begeleider (IB) 
werkzaam. Ze neemt aanvullende tests af als de gewone toetsen niet voldoende inzicht in bepaalde 
problematiek geven, adviseert leerkrachten over extra hulpmateriaal en een andere aanpak, voert 
diverse malen per jaar leerling- en groepsbesprekingen met de leerkrachten en voert gedurende het 
schooljaar gesprekken over individuele kinderen die extra zorg nodig hebben. De IB'er heeft 
contacten met de leerkrachten van het speciaal basisonderwijs en maakt deel uit van netwerken van 

mailto:OR.KBS@cpob.nl
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IB'ers van andere scholen. Ook heeft ze contact met de ambulante begeleiders, de 
schoolverpleegkundige, de schoolbegeleidingsdienst, de peuterspeelzaal, logopedist, etc. 
 
Als u als ouder problemen over uw kind wilt bespreken, doet u dat in eerste instantie met de 
groepsleerkracht. Deze maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling 
van het kind in de groep. Daarnaast kunt u de interne begeleider daarover aanspreken. 

EXTRA ONDERSTEUNING VAN UW KIND 
Niet alle achterstanden kunnen in de klas door de groepsleerkracht weggewerkt worden. Hulp buiten 
de groep is dan nodig. We houden u op de hoogte van de geboden hulp en vragen u ook thuis om 
mee te helpen. Zo doen we er alles aan om uw kind zo snel mogelijk weer op het niveau van de klas 
te krijgen. Extra hulp wordt zoveel mogelijk gewoon in de eigen groep aangeboden. Indien mogelijk 
wordt daarbij gebruik gemaakt van de verschillende ondersteuners die we op school hebben, deze 
kunnen hulp buiten de groep bieden, al dan niet gecombineerd met een speciaal programma in de 
groep. De ondersteuning richt zich met name op de onderbouwleerlingen. De leerlingen van de 
groepen 7 en 8 komen in principe niet meer in aanmerking voor deze ondersteuning. 
 

BEGELEIDEN MEERBEGAAFDE KINDEREN 
Ook kinderen die extra goed kunnen leren, krijgen speciale aandacht bij ons. Binnen de methodes is 
extra oefenstof aangegeven die deze kinderen kunnen maken. Bovendien gebruiken we voor deze 
kinderen speciale leerstof waaraan ze zelfstandig mogen werken. In uitzonderlijke gevallen stromen 
de kinderen versneld door. Ook bestaat de mogelijkheid dat ze naar een speciale Plusklas in 
Culemborg gaan. Hierover kunt u meer lezen in de folder CPOB-plusklas die op onze website te 
vinden is.  
 

EXTERNE HULP 
Soms is een onderzoek noodzakelijk om meer zicht te krijgen op de dieper liggende oorzaken. Dit 
gebeurt alleen met uw toestemming. Na aanmelding verzamelen we, samen met externe alle 
noodzakelijke gegevens, observeren zo nodig uw kind en is er een gesprek met u. Gezamenlijk wordt 
er naar een oplossing gezocht. Soms is de informatie zo duidelijk, dat er direct een advies volgt. In 
andere gevallen volgt er gerichte observatie in de groep en/of wordt een onderzoek uitgevoerd. De 
aard van het onderzoek hangt af van de problematiek. Elk onderzoek vindt in principe plaats op 
school. Van het onderzoek wordt een schriftelijk verslag gemaakt voor de school en de ouders. Ook 
vragen we om extern advies over de hulp die gegeven kan worden. In principe is het advies gericht 
op het begeleiden van het kind op de eigen basisschool, zo nodig met extra leerhulp. In een enkel 
geval wordt er geadviseerd het kind aan te melden bij een school voor speciaal onderwijs. Ouders 
kunnen ook zelf een onderzoek laten uitvoeren bij een extern bureau. Dit is voor eigen rekening. 
Uitzonderingen daargelaten is het niet de bedoeling dat er door derden buiten school onder 
schooltijd bijles wordt gegeven. De uitzonderingen zijn: sociale vaardigheidstrainingen (sova) en zorg 
na een PCL-beschikking, dan wel bij een verwijzing naar een SBO school, waarbij het kind op een 
wachtlijst is geplaatst. (PCL = Permanente Commissie Leerlingzorg) 
 
 

VERSLAGGEVING/ GESPREKKENCYCLUS MET U ALS OUDERS 
Van iedere groep wordt een groepsmap bijgehouden, waarin behaalde resultaten, groepsoverzichten 
en –plannen verzameld zijn. Daarnaast bestaat van elk kind een dossier waarin o.a. persoonlijke 
gegevens en registraties van de leerling worden bewaard. Twee keer per schooljaar, in februari en 
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juni, wordt aan de ouders van de kinderen uit groep 1 t/m 8 een rapport uitgereikt. Hierin staan de 
vorderingen van het afgelopen half jaar beschreven. De gegevens hiervoor bestaan uit observaties en 
toets resultaten. Minimaal drie keer per jaar vinden oudergesprekken plaats, zoals hierboven 
beschreven staat. De leerkracht voegt een verslag van elk gesprek toe aan het dossier van de leerling.  

HUISWERK 
We vinden het fijn dat u als ouders betrokken bent bij het onderwijs aan uw kind. We geven dan ook 
werk mee aan de kinderen wat ze thuis kunnen doen. Dit kan zijn ter ondersteuning van extra hulp 
en/of ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Vanaf groep 4 kan er, indien nodig, huiswerk 
meegegeven worden. Groep 5 krijgt o.a. topografie en spelling mee. Vanaf groep 6 wordt in 
voorbereiding op het voortgezet onderwijs huiswerk meegegeven. De hoeveelheid huiswerk wordt in 
groep 7 en 8 uitgebreid. Het gaat om huiswerk op het gebied van: aardrijkskunde, geschiedenis, 
biologie, spelling, begrijpend lezen en Engels. Het huiswerk gaat met de kinderen mee naar huis. Ook 
plaatsen we het huiswerk op onze Social Schools omgeving. 

EEN JAAR OVERDOEN EN AANGEPASTE PROGRAMMA'S 
Af en toe komen we, middels observaties, toetsen en de resultaten van het werk in de groep, tot de 
conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. Soms nemen we dan, uiteraard in overleg 
met de ouders, het besluit om het kind een jaar in dezelfde groep te laten. Dit gebeurt vooral als een 
kind in ontwikkeling achterblijft. De schoolleiding neemt in deze de uiteindelijke beslissing. Veel 
vaker komt het voor dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak met een 
aangepast programma gaat werken. Zo'n leerling haalt op dat gebied niet het eindniveau van de 
basisschool, maar we stellen het aangepaste programma zo op dat er aansluiting is bij het 
vervolgonderwijs. Er bestaat ook de mogelijkheid om een kind na minimaal 8 jaar basisonderwijs 
eerder (vanuit groep 7) naar het vervolgonderwijs te laten doorstromen. 
 

BEPO, SAMENWERKINGSVERBAND 

Wij proberen zoveel mogelijk kinderen zo dicht mogelijk bij huis onderwijs te bieden. Hierbij sluiten 
wij zoveel mogelijk aan bij de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit doen wij met 
ondersteuning van en in overleg met ons samenwerkingsverband Betuws Passend Onderwijs (BePO). 
Dit samenwerkingsverband draagt de verantwoording voor goede onderwijsondersteuning voor elke 
leerling in de regio.  De scholen in samenwerkingsverband BePo dragen gezamenlijk zorg voor de 
inrichting van één geheel van voorzieningen. Een duidelijk en informatief filmpje kunt u bekijken op 
youtube http://youtu.be/EzVQDGDUP-Y 
Ons schoolondersteuningsprofiel kunt u bij ons inzien. Dit is ook te vinden op: 
www.swvbepo.nl/ondersteuningsplan. 
 
Ons samenwerkingsverband BePo zet op alle basisscholen een plusteam in. Dit bestaat uit 
plusconculenten en themaspecialisten. Zij hebben extra expertise om intern begeleiders en 
leerkrachten te helpen, zodat de school in staat is om extra ondersteuning aan het kind op de 
basisschool te bieden. Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft ontvangt de basisschool 
middelen van BePo (een plusarrangement). De basisschool stelt dan in overleg met ouders en 
deskundigen een ontwikkelingsperspectief op. Als u meer informatie zoekt over de 
plusondersteuning kunt u dat vinden op www.swvbepo.nl .  Indien er geen overeenstemming tussen 
school en ouders of tussen ouders en BePo wordt bereikt, bestaat er een klachtenprocedure. Meer 
informatie hierover is te vinden op www.swvbepo.nl/ondersteuningsplan. 
 
 
 

SCHOOLKLIMAAT EN VEILIGHEID 

http://youtu.be/EzVQDGDUP-Y
http://www.swvbepo.nl/ondersteuningsplan
http://www.swvbepo.nl/
http://www.swvbepo.nl/ondersteuningsplan
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Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een 
fijne sfeer in de groepen. We streven ernaar de kinderen zich thuis te laten voelen op school. Alleen 
dan ontwikkelt een kind zich het beste. We zorgen voor een ongedwongen sfeer. We willen de 
kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Ze moeten leren om zelfstandig, 
verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. Wij hechten er veel waarde aan dat de 
kinderen niet alleen met plezier naar school gaan, maar ook dat ze zich veilig voelen op onze school. 
Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten respect 
kunnen opbrengen voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, 
handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en werken vooral aan het voorkomen 
daarvan. Als het toch gebeurt, grijpen we direct in! Er is veel aandacht voor gedragsregels. We 
hebben respect voor elkaar en gaan zuinig om met de spullen van een ander en onszelf. We vertellen 
de kinderen welke regels er bij ons op school gelden en we leren hen die te hanteren. Bij het 
overtreden ervan wordt over het waarom van de regel gesproken. We steken veel energie in het 
belonen van gewenst gedrag. 
 
Op onze school leren kinderen niet alleen iets, ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid door 
zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar, 
verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en andere opvattingen. We proberen 
dit te bereiken door kringgesprekken, gezamenlijke vieringen en gerichte projecten. 
Wij hebben de volgende documenten ontwikkeld: Schoolveiligheidsplan, Pestprotocol, Meldcode 
kindermishandeling en huishoudelijk geweld, Protocol email, internet en social media. Deze zijn allen 
in te zien bij ons op school. Verder stellen we elk jaar met de kinderen klassenregels op en nemen we 
elk jaar een RI&E af. 
 

PESTCOORDINATOR: JUF FLORY 

Als uw kind niet graag naar school gaat, willen we met u praten om er achter te komen wat de reden 
daarvan is. Misschien kunnen wij op school maatregelen treffen ter verbetering. De coordinator 
hiervoor is juf Flory. 
Graag naar school gaan is de basis van al het leren. We proberen een veilig en fijn schoolklimaat te 
scheppen. Pesten is een fenomeen dat de laatste tijd in de media veel aandacht krijgt. Ook wij 
proberen te voorkomen dat kinderen gepest worden.   
 

KLACHTENREGELING 

De mensen die bij ons op school werken doen hun best het onderwijs aan uw kind zo goed mogelijk 
te verzorgen en het verblijf van uw kind op school zo plezierig en veilig mogelijk te laten zijn. Overal 
waar gewerkt wordt, dus ook op school, worden af en toe fouten gemaakt. Deze zaken kunnen het 
beste in eerste instantie met de leerkracht en/of andere direct betrokkenen worden besproken. Elke 
leerkracht neemt iedere leerling en ouder serieus en zal goed naar hem of haar luisteren. Bij 
problemen probeert de leerkracht samen met de leerling of zijn/haar ouder(s) de beste oplossing te 
vinden. Mocht u echter het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar 
u geluisterd wordt, dan kunt u de zaak bespreken met de directie of interne contactpersoon van de 
school die door het bestuur is aangesteld voor de bespreking van klachten. De contactpersoon bij ons 
op school is juf Flory. Iedere ouder en elke leerling kan een beroep op haar doen als er problemen 
zijn, van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met de klassenleerkracht of met anderen over 
durft of wilt praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet 
zonder uw toestemming of die van uw kind. Zeker wanneer het gaat om machtsmisbruik door 
leerkrachten of iemand van de schoolleiding is het van belang met de contactpersoon hierover te 
praten. We spreken van machtsmisbruik als het gaat over zaken als (seksuele) intimidatie, pesten, 
mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op de privacy. De 
contactpersoon bespreekt met u wat u zelf zou kunnen doen om tot een oplossing te komen. In elk 
geval zal de contactpersoon u wijzen op de mogelijkheid om één van de vertrouwenspersonen in te 
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schakelen. Als de klassenleerkracht van uw kind tevens de contactpersoon van de school is, dan kunt 
u direct met de directie overleggen. Ook kan het boven schools management worden ingeschakeld. 
U kunt een beroep doen op de externe vertrouwenspersonen, als uw klacht door de school niet naar 
tevredenheid is behandeld. Het bestuur heeft deze externe vertrouwenspersonen benoemd in 
overleg met de GMR van onze scholen. De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en zullen een 
gesprek vertrouwelijk behandelen. Zij kunnen advies geven, nagaan of er mogelijkheden zijn om tot 
een oplossing te komen en zo nodig verwijzen naar hulpverlenende instanties. Namen en adressen 
kunt u vinden op de website van onze stichting: http://www.cpob.nl. 
 

TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING VAN KINDEREN 

Time-out van een leerling kan gebruikt worden als ordemaatregel of als voorbereiding op een 
schorsing. Time-out kan worden opgevat als een tijdelijke verwijdering of tijdelijke ontzegging van de 
toegang tot de school. Het kenmerk van time-out is in ieder geval dat de inspanningsverplichting van 
de school ten opzichte van de leerling in stand blijft. De duur van deze time-out is dan ook beperkt. 
Te denken valt aan één of enkele dagen. Verwijdering van een leerling kan plaatsvinden wanneer: 
 

 een kind voortdurend storend, agressief gedrag vertoont, waardoor de voortgang van 
het onderwijs wordt verstoord. 

 Ouders of verzorgers bij herhaling bedreigend of agressief gedrag vertonen, waardoor 
gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van het personeel of de kinderen, of dat er 
gevaar is voor een ongestoorde voortgang van het onderwijs. 

 
De school is gehouden aan hetgeen hieromtrent is beschreven in de Wet op het Primair Onderwijs 
(art. 40). Dat houdt in dat pas kan worden overgegaan tot definitieve verwijdering als er 
mogelijkheden zijn voor plaatsing op een andere school, of aantoonbaar 8 weken zonder succes 
gezocht is naar plaatsing op een andere school en na overleg met bestuur/inspectie. 
 
 

STEEDS OP ZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING 

Als school proberen we het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Daarvoor is het nodig dat we 
met elkaar helder hebben wat we willen (visie) en dat we dit duidelijk omschreven hebben 
(schoolplan). Maar ook willen we ons als school graag blijven verbeteren. Daarvoor is het nodig dat 
we ons werk regelmatig evalueren. Uit deze evaluaties kunnen wij punten halen die voor verbetering 
vatbaar zijn. Om de kwaliteit van onze school te bewaken, voeren wij de volgende zaken uit: 
 

 wij beschrijven onze visie en werkwijze in het schoolplan; 
 wij voeren periodieke evaluaties uit; 
 wij kijken naar de resultaten van de kinderen; 
 we onderzoeken de tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers; 
 we evalueren samen met het team de wijze waarop we het onderwijs vormgeven. 

 
Jaarlijks maken we een overzicht van de uitkomsten van de evaluaties en rapporten hierover. In deze 
schoolgids staat bijvoorbeeld hoe onze leerlingen het gedaan hebben bij de Cito-eindtoets. We 
gebruiken deze uitkomsten om verbeterplannen voor de komende jaren op te stellen. Aan het einde 
van een schooljaar bespreken we of de verbeteractiviteiten daadwerkelijk ook tot verbetering 
hebben geleid. Als dat het geval is, wordt de nieuwe werkwijze vastgelegd in een afsprakenmap. Op 
deze manier proberen we vast te houden wat goed gaat. 
 
 
Methoden: 

http://www.cpob.nl/
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Op onze school geven wij les te geven met behulp van actuele methoden. Al onze methodes voldoen 
aan de kerndoelen, zoals deze zijn opgesteld door het ministerie.  
 
Personeel 
Nog belangrijker dan de methode zijn de mensen die er werken: de leerkrachten. Deze zorgen ervoor 
dat de materialen zinvol worden ingezet en dat uw kind professioneel wordt gevolgd. De 
leerkrachten besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Daarnaast houden leerkrachten zich 
op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen door studie, scholenbezoek, vergaderingen, scholing etc. 
De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs! 
 
 

PERSONEEL 

 
U heeft al kunnen zien wie er allemaal bij ons op school werken. Hierbij nog wat grafieken. 
 

 
 

PRAKTISCHE PUNTEN 

 

VIJF-GELIJKE-DAGENMODEL 

Wij werken met het vijf-gelijke-dagenmodel. Dit houdt in dat alle groepen op maandag t/m vrijdag 
van 8.30-14.15 uur naar school gaan. Alle kinderen blijven, onder begeleiding van de leerkracht, in 
hun eigen groep over om te lunchen. Hiervoor zijn de volgende zaken voor u als ouder van belang: 
 
Voor de lunchpauze moeten de kinderen de volgende spullen in een (rug)tas meenemen: 
 

 Bakje (voorzien van naam) met brood en gezond beleg. Wilt u dezelfde hoeveelheid eten 
meegeven, die ze thuis gewend zijn om te eten? 

 Drinkbeker met melk, water of drinkyoghurt. Bij voorkeur geen limonade of sapjes i.v.m. 
hoeveelheid suiker.  

 Theedoek die als tafelkleed gebruikt kan worden.  
 
Voor het eten wassen de kinderen hun handen en wordt begonnen met gebed. De kinderen uit groep 
1 en 2 eten in de kring en leggen de theedoek op hun schoot. De kinderen uit groep 3 t/m 8 eten aan 
hun tafel en leggen de theedoek als tafelkleed op hun tafel. Het lunchen is een ontspannend moment 
voor de kinderen. Er wordt voorgelezen of een educatief filmpje gekeken. De leerkracht stimuleert 
de kinderen hun lunch op te eten. Brood of fruit wat niet wordt opgegeten gaat samen met de 
theedoek mee naar huis. Na het eten spelen de kinderen onder begeleiding van een leerkracht en 
mogelijk stagiaires buiten. 
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ETEN EN DRINKEN OP EEN DAG 

Wij zijn een gezonde school. Voor de kleine pauze in de ochtend mogen de kinderen groente/fruit of 
rijst wafel meebrengen. Voor de lunch wat een kind thuis ook bij de lunch zou eten. Er wordt geen 
snoep op school gegeten, dit gaat weer mee naar huis. 
 

JARIG 

Wanneer uw kind jarig is, mag het natuurlijk trakteren. Er zijn vele mogelijkheden voor een traktatie, 
waarbij we het motto “snoep verstandig” graag aan u doorgeven. Bijv. een appel, stukjes worst of 
kaas, rozijnen, druiven. De jarige trakteert alleen in de eigen groep. De jarige mag met een 
vriendje/vriendinnetje langs de koffiekamer om zich te laten feliciteren door alle leerkrachten. Het 
uitdelen van uitnodigingen voor feestjes graag niet in de klas i.v.m. kinderen die niet zo vaak 
uitgenodigd worden. 
 

LEERPLICHT EN VERZUIM VAN SCHOOL  

Als uw kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool, verplicht is het dan nog niet. Wilt u voor uw kind 
een vrije dag, dan kunt u die altijd krijgen. Het is begrijpelijk dat u dat van te voren wel even met de 
groepsleerkracht bespreekt. Wij adviseren u uw kind niet te veel thuis te houden. De leerplicht gaat 
in op de leeftijd van 5 jaar. Toch mogen deze kinderen nog 1 dag per week thuisblijven. Indien u 
hiervan gebruik maakt, dan graag in overleg met de betreffende leerkracht.  
 
Voor kinderen van 6 jaar en ouder geldt volledige leerplicht. Dit betekent dat voor alle extra vrije 
dagen toestemming gevraagd moet worden aan de directie van de school. Het schoolverzuim door 
kinderen vormt een aandachtspunt binnen onze school. Het beleid dat de school daarin voert is 
zowel gericht op voorkoming (preventie) ervan, als bestrijding (repressie). In preventief opzicht is de 
school terughoudend in het verlenen van toestemming voor wegblijven van school in verband met 
bijzondere gebeurtenissen, óók als er schriftelijk verzoek is van de ouders. De school voert een strikte 
administratie van de afwezigheid van de kinderen, dagelijks wordt aan het begin van de dag 
genoteerd welke kinderen afwezig zijn. Zo ontstaan duidelijke groepsoverzichten.  
 
Op grond van de bepalingen in de Leerplichtwet 1994 dient een op school ingeschreven leerling het 
onderwijs geregeld te volgen. De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het schoolbezoek. 
 
Alle regels rondom het verlof en de verlofaanvraag kunt u vinden op onze website of op Social 
Schools.  
 

VERZEKERING 

Door het bestuur van onze school is voor de leerlingen en de medewerkers (inclusief vrijwilligers) een 
basisverzekering afgesloten. Dit is een  schoolongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering. Als u 
een beroep op deze verzekering wilt doen, verzoeken wij u om hierover in overleg te treden met de 
directie.    
 

VEILIGHEID 

Diverse keren per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Via Social Schools, 
nieuwsbrieven op Social Schools en Twitter wordt u op de hoogte gehouden. 
Het schoolplein en de speeltoestellen worden minimaal 1x per jaar  gecontroleerd. Met de kinderen 
wordt elk schooljaar weer de afspraak gemaakt dat er alleen op de klimrekken gespeeld mag worden 
tijdens schooltijden onder toezicht van de leerkracht(en)! Dit geldt zowel voor het boven- als 
benedenplein. De meeste kinderen houden zich keurig aan deze afspraak. Maar vaak wordt hen dat 
moeilijk gemaakt, omdat ouders of de oppas de kleintjes tijdens het wachten op broertjes of zusjes 
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op de klimrekken laten spelen. Ons verzoek aan u is of u mee wilt werken aan onze afspraak dat er 
voor en na schooltijd niemand op de klimtoestellen speelt. Zo kunnen we voorkomen dat er 
gevaarlijke situaties ontstaan. Voor schooltijd en in de pauze is er toezicht op het plein. Kinderen 
mogen niet fietsen, voetballen of skateboarden op het plein. Ze mogen niet op straat komen, maar 
moeten op het plein blijven. Veel kinderen komen met de fiets naar school. Wilt u erop toezien dat 
ze de fietsen op de daarvoor bestemde plek neerzetten en niet verder dan de fietsenrekken op het 
plein. Dat voorkomt ongelukken tijdens het spelen. 
 
 

VERVANGING BIJ ZIEKTE OF VERLOF LEERKRACHT 

De Koningin Beatrixschool krijgt, net als andere scholen, ook wel eens te maken met zieken. Als een 
leerkracht ziek is of verlof heeft, moet een invaller voor de groep geregeld worden. We proberen dit 
zoveel mogelijk binnen de school op te lossen. Ook hebben we binnen de stichting leerkrachten in 
dienst die de inval verzorgen. 
 

MINISTERIE VAN ONDERWIJS 

Op de website van het Ministerie van Onderwijs vindt u informatie over de actuele ontwikkelingen in 
het basisonderwijs in Nederland. Adres: http://www.minocw.nl/po. 
 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Bezoekadres: Spoorlaan 420   5038 CG   Tilburg 
Correspondentieadres: Postbus  88   5000 AB   Tilburg 
Telefoonnummer: 088-6696000 
 

DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG OP DE BASISSCHOOL 

JEUGDGEZONDHEIDSZORG OP DE BASISSCHOOL 
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en 

gezondheid van de leerlingen tijdens de schoolperiode. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 

doktersassistenten en logopedisten doen dit samen met school en ouders. 

 

SPRAAK- EN TAALONDERZOEK  
De logopedist roept alle 5-jarigen om de beurt uit de klas om een praatje te maken. Zij let tijdens 

het gesprekje op de uitspraak, de stem en het taalgebruik van uw kind. Ook kijkt zij naar de 

mondgewoonten en het gehoor van uw kind. U krijgt van te voren bericht over dit onderzoek. Na 

het onderzoek informeert de logopedist u en de leerkracht over het resultaat. Wilt u uw kind eerder 

laten onderzoeken door de logopedist? Neem dan contact op met Ineke Wetterauw: 

(06) 46 80 50 08.  

 

GEZONDHEIDSONDERZOEK  
Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek. U krijgt 

een brief met informatie, twee vragenlijsten om in te vullen en een folder over JGZ. Voorafgaand aan het 

onderzoek bespreekt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige de kinderen met de leerkracht. De 

doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. Tijdens 

het gezondheidsonderzoek kijkt de doktersassistente of uw kind goed ziet, hoort, groeit en beweegt. Uw 

kind hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden. Heeft uw kind overgewicht? Dan meten we ook de 

bloeddruk. 

http://www.minocw.nl/po
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U kunt aangeven of u bij het onderzoek aanwezig wilt zijn. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Dat kan 

via de planning (088) 144 74 00 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur). Of via het e-mail adres: 

planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. De medewerker van de Jeugd-gezondheidszorg kan u 

helpen met het invullen van de vragenlijsten. 

Een ander onderzoeksmoment is het meten en wegen van de 7/8-jarige kinderen door de dokters- 

assistente. Ook hiervan krijgt u bericht als uw kind aan de beurt is. 

SPREEKUUR OP SCHOOL 
Soms blijkt uit het onderzoek van de doktersassistente dat uw kind extra aandacht nodig heeft. Dan 

ontvangt u een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit 

spreekuur is er voldoende tijd voor extra onderzoek en het bespreken van vragen en zorgen. 

Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken voor het spreekuur. Bijvoorbeeld als u vragen heeft 

over de opvoeding, gezondheid of ontwikkeling van uw kind. Of als u twijfelt of uw kind goed hoort of ziet. 

Of als er zorgen zijn op school of thuis. Een afspraak maken kan via de planning (088) 144 74 00 (ma. 

t/m vr. van 09.00 tot 16.00 uur). Of via het e-mail adres: 

planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. Het spreekuur vindt plaats op school. 

VACCINATIES (INENTINGEN) 
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind een oproep voor twee prikken 

(vaccinaties). Een tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en een tegen bof, mazelen en rode hond 

(BMR). Op 12-jarige leeftijd ontvangen meisjes een uitnodiging voor een vaccinatie tegen 

baarmoederhalskanker (HPV). Heeft uw kind nog niet alle vaccinaties gehad? Dan kunt u een 

afspraak maken om deze in te halen. Bel dan (088) 144 74 50 (ma. t/m do. Van 09.00-12.00 uur). 

 

VERTROUWENSPERSOON  

De school beschikt over een interne vertrouwenspersoon (Flory de Geest). De interne 

vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor zorgen en klachten over grensoverschrijdend 

en ongewenst gedrag. Voorbeelden hiervan zijn: (cyber)pesten, agressie, geweld, discriminatie, 

racisme, (homo)seksuele intimidatie en radicalisering. De interne vertrouwenspersoon kan ter 

ondersteuning een externe vertrouwenspersoon van de GGD raadplegen.  

 

SAMENWERKING 
Het kan zijn dat de (gezondheids)problemen van uw kind ingewikkeld zijn. Dan bespreekt school of 

Jeugdgezondheidszorg de situatie met andere professionals. Samen bekijken zij wat de juiste hulp 

is voor u en uw kind. Om elkaar te vinden maken de verschillende professionals ook gebruik van 

een digitaal samenwerkingsinstrument: de Verwijsindex.  

 

CONTACT EN INFORMATIE 
Heeft u een vraag of een opmerking? Wilt u een advies, een afspraak maken of meer informatie? 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur: 

(088) 144 73 30 of via jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. 

 

Op onze website www.ggdgelderlandzuid.nl bij ‘Jeugd & Opvoeden’ staat meer informatie over de 

Jeugdgezondheidszorg. Ook vindt u hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de 

gezondheid van kinderen. Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe wij scholen helpen 

om aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen. We ondersteunen bijvoorbeeld bij 

thema’s als gezond eten, bewegen, roken, alcohol en relaties.  

 

mailto:planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
http://www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl/
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GEVONDEN VOORWERPEN 

Het komt bijna dagelijks voor dat de kinderen gymspullen, jassen, tassen en andere spullen op school 
laten liggen. Soms raken daardoor dure kledingstukken zoek. Let u er daarom op dat uw kind steeds 
zijn/haar spullen mee naar huis brengt! Daarnaast is het verstandig gym-kleding, laarzen en andere 
spullen te merken. Gevonden voorwerpen worden verzameld in de hal, bij de voordeur. Heeft uw 
kind iets verloren dan kunt u daar een kijkje nemen. 
 

MOBIELE TELEFOON 

De school is telefonisch ten alle tijde bereikbaar en de kinderen mogen, zo nodig, vanuit school 
bellen. Er is daarom in principe geen noodzaak een mobiele telefoon mee naar school te nemen. 
Bovendien is hier sprake van een duur kwetsbaar apparaat, dat gemakkelijk stuk of verloren kan 
raken. Om deze redenen zijn mobiele telefoons op school niet gewenst. Mocht het echter toch 
noodzakelijk zijn dat een leerling dit apparaat bij zich heeft, dan onder strikte voorwaarden dat hij 
niet aanstaat. Indien hier misbruik van gemaakt wordt, zullen wij optreden en de telefoon tijdelijk in 
beslag nemen. 
 

LEERLINGENVERVOER 

Regelmatig worden kinderen met de auto vervoerd in verband met een activiteit die onder 
verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd. In het belang van de veiligheid van alle 
betrokkenen hebben we daarvoor afspraken gemaakt: 
 
Algemeen: 
Kinderen zijn verzekerd tijdens activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden 
georganiseerd; Ondanks het feit dat de kinderen verzekerd zijn tijdens activiteiten die onder 
verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd, wordt u geadviseerd alleen deel te 
nemen aan het vervoeren van de kinderen indien u in het bezit bent van een inzittendenverzekering; 
De regels waar we ons aan houden zijn: 
- De van toepassing zijnde (verkeers)wetgeving wordt gevolgd; 
- Boetes ten gevolge van verkeersovertredingen worden niet door de school vergoed; 
- Geen kinderen op de voorbank die kleiner zijn dan 1.40 meter; 
- Niet meer kinderen op de achterbank plaatsen dan er gordels zijn; 
- De begeleiders zien er op toe dat gordels gebruikt worden; 
 
Bij iedere activiteit waarbij leerlingenvervoer noodzakelijk is, worden deze afspraken onder de 
aandacht van de begeleiders gebracht. Wij gaan er vanuit dat ouders op de hoogte zijn via de 
schoolgids. 
 

HONDEN IN DE BUURT VAN DE SCHOOL  

Veel ouders zijn hondenliefhebbers en willen direct voor of na het brengen van hun kind even hun 
hond uitlaten en nemen daarom hun hond mee naar school. Honden kunnen echter schrikken van de 
spontaniteit van kinderen. Omgekeerd zijn er ook kinderen en volwassenen die schrikken van de 
spontaniteit van honden, of er zelfs heel bang voor zijn. Wederzijdse schrik- en/of angstreacties 
kunnen ertoe leiden dat een hond gaat bijten. Om dit te voorkomen, zijn honden op het schoolplein 
en in de school niet toegestaan. Wij willen u vriendelijk verzoeken uw hond niet in de buurt van de 
ingangen van het schoolplein aan het hek te binden. 
 

BESTRIJDING HOOFDLUIS 

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, 
kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. De school is 
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ongewild zo’n plaats. Wij zijn van mening dat zowel de school als de ouders verantwoordelijkheid 
voor de bestrijding van hoofdluis dragen. Wij nemen dan ook enkele voorzorgsmaatregelen, 
waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Wij vinden het van belang 
dat de ouders/verzorgers hun kind(eren) controleren op hoofdluis en zo nodig direct behandelen. 
Graag bij luizen even een seintje naar de leerkracht. Er is ook een luizenprotocol. Na elke vakantie is 
er actieve controle op hoofdluis bij alle kinderen.  

 

MEDICIJNVERSTREKKING 

We mogen als school niet zomaar medicijnen toedienen aan uw kind. Mocht het noodzakelijk zijn dat 
dit wel moet gebeuren zullen we hiervoor schriftelijke toestemming van u moeten hebben. Een 
aantal dingen omtrent dit onderwerp staan verder toegelicht in het protocol medicijnverstrekking. 
Deze is te vinden op onze website.  
 

ZIEKMELDING 

Als uw kind door ziekte of om een andere reden niet naar school kan komen, kunt u dit voor 
schooltijd telefonisch doorgeven. Wanneer u de school belt krijgt u een keuzemenu te horen. Indien 
u uw kind wilt ziekmelden toetst u 1. Het bericht kunt u dan inspreken en de collega's krijgen via e-
mail de ziekmelding binnen. Wilt u een collega spreken, toets dan de 2 en we zullen u te woord 
staan. Telefoonnummer: 0345-512542 
 


