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Een woord vooraf 

De basisschooltijd is een deel van het kinderleven waarin opvoeding en onderwijs centraal 
staan. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind in totaal ruim 7500 uur toe aan de zorg 
van de leerkrachten van de basisschool. Gedurende acht schooljaren wordt er samen met 
leerkrachten, samen met andere kinderen en samen met ouders een basis gelegd voor 
verdere ontplooiing. 

In deze gids vertellen we wie we zijn, hoe we werken en wat we willen bereiken: kortom wat 
ouders van ons kunnen verwachten, maar ook wat wij van ouders verwachten. Aan wie al 
kinderen op onze school heeft zitten, leggen wij in dit document verantwoording af over hoe 
we de kinderen begeleiden en waarom we dit op deze manier doen. 

In deze schoolgids spreken wij over ouders. Met ouders bedoelen wij de volwassenen die de 
zorg dragen voor de leerlingen. 

Dit document bevat twee delen. Deel 1 informeert u over ons onderwijs, deel 2 is de bijlage 
met informatie over praktische schoolzaken.  

Deze gids wordt jaarlijks vastgesteld door bestuur en medezeggenschapsraad. 

Indien u na het lezen van deze gids nog vragen, suggesties en/of opmerkingen heeft, laat 
het ons dan weten. Op die manier blijft een duidelijke communicatie mogelijk. En op die 
manier kunnen wij beter onderwijs op maat leveren en de school maken tot een veilige 
ontmoetingsplaats, waar kinderen en ouders zich thuis voelen en waar uw kind zich op een 
plezierige en goede manier kan ontwikkelen. 

 

Theuny Hoekstra-Flikweert 

Directeur 
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1 Christelijke BasisSchool “De Goede Polder” 
 

Een school van de vereniging voor P.C. Onderwijs de Primas-scholengroep 
 
1.1 Een School 

 
Op De Goede Polder staan de kinderen centraal. Het gaat niet in eerste instantie om een 
gebouw, of een instelling. De kinderen vormen onze school en geven onze school 
bestaansrecht. Om hen heen bouwen wij de school. 
Bestuur en team stellen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.  
Zij hebben daarbij elkaar, maar ook u als ouder nodig. 
 
1.2 Van de Vereniging 

 
Onze school maakt deel uit van de Protestants Christelijke Vereniging Primas-Scholengroep. 
De vereniging is een democratisch instituut waar u als ouders invloed op uit kunt oefenen als 
u lid bent/wordt. Het is belangrijk dat u, ook langs deze weg uw stem laat horen. 
 
1.3 De Grondslag 

 
De Vereniging van de Primas-Scholengroep aanvaardt als fundament voor al haar 
werkzaamheden de bijbel als Gods Woord volgens de apostolische belijdenis.  
 
1.4 Voor Protestants Christelijk onderwijs 

 
Op onze school werken we vanuit de Christelijke traditie.1 De verhalen uit de Bijbel vormen 
voor ons een inspiratiebron en geven richting aan ons dagelijks handelen. Dit komt tot uiting 
in vele grote en kleine dingen op school: het bidden en danken, de dagopeningen en de 
plaats die de Bijbel inneemt, het vieren van de Christelijke feesten: Kerstfeest en Paasfeest. 
Maar ook de manier waarop we als mensen op school met elkaar om willen gaan. We laten 
ieder in zijn waarde, ongeacht geloof of afkomst. We  leggen onze Christelijke identiteit niet 
op maar willen onze leerlingen hiermee kennis laten maken. Andere geestelijke stromingen 
komen ook aan de orde. 
Op de Goede Polder is ieder welkom en gaan we respectvol met elkaar om. Aan iedereen 
die onze school binnenkomt vragen wij eenzelfde houding ten opzichte van ons. 
 
1.5 De School 
 
De Goede Polder is gesitueerd in Vrouwenpolder, een dorpskern in het noordwesten van 
Walcheren. Het dorp maakt deel uit van de gemeente Veere. De meeste kinderen wonen 
dicht bij school en kunnen dan ook lopend naar school komen. Voor kinderen die toch 
worden gebracht zijn er voldoende parkeermogelijkheden.  
 
Op de Goede Polder gaan jaarlijks rond de 50 leerlingen naar school. We werken vanwege 
dit aantal leerlingen met combinatiegroepen. De indeling is als volgt: groep 1/2, groep 3/4, 
groep 5/6 en groep 7/8. Afhankelijk van de groepsgrootte kan dit ieder jaar aangepast 
worden. 

 
De school bestaat uit 2 gebouwen, die in 1969 aan elkaar verbonden zijn. Het 
kleutergedeelte is in de zestiger jaren gebouwd als kleuterschool. Het is een semipermanent 
gebouw. In 1969 is de lagere school aangebouwd. Er zijn 2 hoofdingangen en 2 
schoolpleinen en schooltuinen. Het schoolplein van groep 3 tot en met 8 grenst aan het 
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sportveld van Vrouwenpolder, waar de kinderen in de zomer kunnen spelen en gymles 
krijgen.  
Peutergroep ’t Polderhuisje is gevestigd aan het schoolplein van groep 1/2.  
Wij delen met de peuters dit schoolplein. 
BSO De Maneblussertjes verzorgt de naschoolse opvang op dinsdag en donderdag van 
14.00- 18.00 uur.  
Bij voldoende belangstelling wordt gekeken of het aantal dagen uitgebreid kan worden. 
Hetzelfde geldt voor de voorschoolse opvang. 
De Maneblussertjes gebruiken de ruimte van het speellokaal van de kleuters. Zie voor 
verdere informatie: Buitenschoolse opvang in deel 2 van deze gids. 
 
Ons schoolteam bestaat uit:  
6 groepsleerkrachten, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een specialist muziek en dans 
en coach aandachtstraining, een Intern begeleider (IBer), een onderwijsassistente en de 
directeur.  
Het is een enthousiast en creatief team, dat zich heel betrokken voelt bij het bieden van 
onderwijs op maat. Het volgende citaat geeft aan waar wij als team voor willen staan: 
 
“Kwaliteit is een gevolg van passie, betrokkenheid en kennis”  
 
Kwaliteit kun je beïnvloeden: voorwaarden zijn: een goed pedagogisch klimaat, goede 
leerkrachten die werken binnen een professionele werkcultuur, goede eigentijdse 
leermiddelen, een uitdagende mooie, veilige leeromgeving, goede contacten met ouders. 
En de wil en wens om het steeds beter te doen met als doel kinderen optimaal begeleiden! 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schoolgids CBS De Goede Polder 2022-2023 

 

2 Waar staat de school voor     

2.1   De naam van onze school. 

De Goede Polder te Vrouwenpolder.  
Vrouwenpolder is omringd door polders en onze school dankt haar naam aan de polder 
waarin zij staat nl. De Goede Polder. Zoals de polders met elkaar verbonden zijn, zo zijn ook 
wij: leerlingen, ouders en leerkrachten verbonden met elkaar. 
De muurschildering geeft symbolisch de polders weer. Een aantal jaar geleden is deze 
muurschildering ontworpen en geschilderd door leerlingen van groep 7-8 o.l.v. onze 
vakleerkracht Bo de Jong. 
Vrouwenpolder ontleent zijn naam aan de kapel, gewijd aan Maria: Onze Lieve Vrouwe. Het 
werd gebouwd in de veertiende eeuw, in het gebied dat een eeuw daarvoor ingepolderd was.  

2. 2  Onze missie 
 
We willen vanuit de christelijke identiteit onderwijs bieden in een inspirerende leeromgeving 
aan de ons toevertrouwde kinderen.  

Onze leerlingen zijn op weg naar hun volwassenheid. Op een stukje van die weg, mogen we 
hen daarin begeleiden. 
 
We reiken hun een hand om hen te helpen wanneer het nodig is. 
We houden hun zo nodig een hand boven het hoofd, die bescherming biedt! 
We geven hun een hand bij binnenkomst: “goedemorgen, hoe is het met je vandaag?” 
Diezelfde hand geeft een schouderklopje, een High Five of steekt 
een duim op: “goed gedaan”. 
 
2.3   Onze uitgangspunten  

 

• We willen een veilig klimaat creëren waarin kinderen zich gewaardeerd en 
gerespecteerd voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarom streven we naar een prettige 
en positieve sfeer in de klas en in de school. Om deze sfeer te bereiken en te 
behouden moeten we duidelijke regels afspreken en handhaven. 

 

• Kinderen gaan met elkaar om binnen en buiten de school. Ook na schooltijd willen we 
samen met de ouders streven naar een veilig klimaat.  

• Ieder kind is uniek. Met ons onderwijs willen we dat de talenten van de kinderen, zo 
optimaal mogelijk, tot ontwikkeling komen.  

 

• We willen dat onze leerlingen zoveel mogelijk kennis op kunnen doen en 
vaardigheden aan kunnen leren zodat ze zich vormen tot creatieve mensen die zich 
kritisch en verantwoordelijk op kunnen stellen  en kunnen functioneren in de 
maatschappij. In samenwerking met de ouders willen we bouwen aan een stevige 
basis om dit te bereiken. Dit vanuit onze christelijke identiteit. 

 

•  “Zelfstandig werken” is een onderdeel in ons onderwijs. Zelfstandig een opdracht uit 
kunnen voeren, bevordert het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid. De basis 
leggen we in groep 1 en in de daaropvolgende groepen wordt dit verder uitgebreid. 

• In onze school willen we leerlingen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden aanleren. 
Hoe we dat vormgeven en welke methodes we daarvoor gebruiken wordt verderop 
beschreven in deze gids. Zie 3.5.4. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapel_(gebouw)
https://nl.wikipedia.org/wiki/14e_eeuw
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• We vinden het belangrijk om in ons onderwijsaanbod evenwicht te brengen tussen de 
“schoolse” vaardigheden en de creatieve vakken. 

• We stimuleren het leren van en met elkaar door gezamenlijke activiteiten te 
organiseren en groepsdoorbrekend te werken. In een groep leren kinderen vanuit een 
respectvolle houding,  zorg te dragen voor elkaar, rekening te houden met elkaar, te 
zorgen voor zichzelf en op te komen voor zichzelf. Dit versterkt de saamhorigheid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het gevoel: “we horen bij elkaar”, wordt versterkt door: 

•  gezamenlijke activiteiten 
•  gedeelde zorg en verantwoordelijkheid met de ouders samen om hun  

 kind(eren) 
•  gedeelde visie en doelen die we voor ogen hebben 
•  ons als schoolteam gezamenlijk verantwoordelijk te voelen voor onze leerlingen 

Het is een basis voor een veilig klimaat en een goede sfeer op onze school. Een school waar 
iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn, leerlingen, leerkrachten en ouders. Dit is 
waar we steeds naar streven en ons best voor doen. 
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2.4 Ons onderwijsconcept 
 

Om de uitgangspunten van ons onderwijs vorm te geven gebruiken we 
 

• “Goed van start”: met deze werkwijze starten we  
het schooljaar en stellen we naast de algemeen geldende 
schoolregels, 
klassenregels op gezamenlijk met de kinderen.  
Deze regels leven we na.  
 
 
 

 
 

• De principes van Coöperatief werken. 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Met coöperatieve werkvormen stimuleren we een positief groepsklimaat en  stimuleren  
we de ontwikkeling van sociale vaardigheden en de samenwerking tussen kinderen. 
 

• Vivo-training. Twee leerkrachten zijn geschoold om zelf deze 
training te verzorgen op school. Vivo richt zich op de sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen en leert kinderen weerbaar 
te worden en zich staande te houden in onze veeleisende 
maatschappij.  

 
 

• Aandachtstraining. Een leerkracht is opgeleid tot kindercoach 
(op iedere school binnen onze vereniging). De aandachtstraining 
leert kinderen zich beter te concentreren en te ontspannen. 
      
 
 

 
    De VIVO-training en de aandachtstraining vullen elkaar aan om kinderen te    
    helpen zichzelf te ontwikkelen tot een sterke persoonlijkheid. 
 
 
 
 
 

http://www.elinesneltrainerwebshop.com/nl/
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• Project “De bibliotheek op school”.  
 
 
 
 
 

Dit project is ontstaan door samenwerking  
tussen scholen, gemeenten en bibliotheken. De bibliotheek op school betekent 
samenwerken aan verbetering van de taalvaardigheid, leesmotivatie en 
informatievaardigheden van leerlingen. De plannen die we hebben, beschrijven we in ons 
leesplan. Een van onze leerkrachten is leescoördinator. Verder is er de leesconsulent die 
vanuit de bibliotheek met school samenwerkt. 
 

• Handelingsgericht – en opbrengstgericht werken. We gaan uit van de onderwijsbehoeften 
van leerlingen. Door analyses van de toetsresultaten zien we waar leerlingen extra 
ondersteuning nodig hebben. Deze gegevens verwerken we in onze groepsplannen en op 
basis hiervan delen we onze leerlingen in, in verschillende zorgniveaus. Tijdens het 
lesgeven differentiëren we in instructie en verwerking volgens het directe instructiemodel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Huiswerkklas. De kinderen van groep 7/8 die graag wat steun krijgen bij het maken van 
hun huiswerk bieden wij de mogelijkheid om na schooltijd één keer per week huiswerk te 
maken op school onder begeleiding van een leerkracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.debibliotheekopschool.nl/
http://www.bing.com/images/search?q=huiswerk+afbeelding&id=2168F1FA9764DFDBAF6E0E5DB86BC0E746482C82&FORM=IQFRBA
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3 De organisatie van het onderwijs 
 
3.1 De organisatie van De Goede Polder 
 
Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. In ons land moeten kinderen naar school als 
ze vijf jaar zijn. Deze leerplicht is wettelijk vastgelegd. Over het algemeen blijven de kinderen 
acht jaar op school. In deze periode van acht jaar krijgen de leerlingen over de acht 
achtereenvolgende leerjaren minstens 7520 uur onderwijs.  

Onze school bestaat uit 4 combinatiegroepen; groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. 
De groepsgrootte ligt gemiddeld rond de 12 leerlingen.  

Rooster: vijf-gelijke-dagen-model 
We hanteren als rooster het vijf-gelijke-dagen-model. De schooltijden zijn iedere dag van 
8.30 uur tot 14.00 uur.  
Dit houdt in dat alle kinderen op school blijven eten. Ze eten met hun juf in hun eigen klas. 
We vragen de kinderen een gezond lunchpakket; broodtrommeltje en drinken mee te nemen 
en een theedoek als tafelkleedje. 

Voor de ochtendpauze mogen de kinderen drinken en een gezond tussendoortje 
meebrengen. 

3.2 Zelfstandig werken 
 
Het Zelfstandig Werken passen we toe in alle groepen. Dit is een manier van werken waarbij 
de leertijd die de leerlingen hebben optimaal benut wordt. Er gaat geen tijd verloren met 
wachten op instructie die niet voor ieder nodig is. De kinderen hebben een opdracht waar ze 
mee verder kunnen als ze wachten op instructie. De leerlingen leren dat zij om moeten leren 
gaan met uitgestelde aandacht en dat de leerkracht niet altijd direct beschikbaar is. 
 
In groep 1-2 beginnen we hiermee op de volgende manier. 
We gebruiken in de groep een stoplicht tijdens het zelfstandig werken. Rood wil zeggen dat 
de kinderen geen beroep op de juf kunnen doen en ze zelf hun probleem moeten oplossen 
of een ander kind vragen om hulp. De juf geeft op dat moment een groepje of een kind extra 
aandacht. Groen wil zeggen dat de juf langs alle kinderen komt lopen, volgens een bepaalde 
route. Het is de bedoeling dat de kinderen wachten tot de juf bij hen komt en niet achter haar 
aan gaan lopen, of gaan roepen. 
De klassendienst is tevens tijdbewaker. Hij/zij waarschuwt de kinderen als het bijna 
opruimtijd is. Een ander kind is de materiaalchef. Hij/zij controleert na het zelfstandig werken 
of alles netjes is opgeruimd. 
  
Groep 3 t/m 8 
Stoplichten: We werken in de klas met stoplichten. Iedere leerling heeft een stoplicht op 
zijn/haar tafel. Wanneer een leerling geen vragen heeft en gewoon verder kan werken ligt 
het stoplicht op groen. Wanneer ze niet verder kunnen met een taak mogen de kinderen 
eerst, met hun fluisterstem, hulp vragen aan hun tafelgroepje. Kunnen ze dan nog niet verder 
dan leggen ze hun stoplicht op rood en gaan door met een andere som of les (uitgestelde 
aandacht). Ook de leerkracht heeft een stoplicht dat regelmatig zichtbaar is op het digibord. 
Rood betekent dat de leerkracht even geen tijd heeft. Bij groen loopt de leerkracht z’n vaste 
ronde door de klas en kunnen er vragen gesteld worden.  
We maken in de klas ook gebruik van kleine kleurenklokjes (facultatief). Deze zijn voor 
individuele kinderen. Hierop kan de leerling laten zien hoe lang hij/zij denkt bezig te zijn met 
de taak.  
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3.3 Groep 1 en 2 

3.3.1 Specifieke activiteiten in groep 1 en 2 
 
In de onderbouw ligt de nadruk op het spelend leren, ontdekken en experimenteren. 

We vinden het belangrijk dat de kinderen zich kunnen ontplooien op verschillende gebieden 
in een sfeer waarin het kind zich veilig en geborgen voelt. 

We maken gebruik van verschillende methodes bij ons onderwijs, die we integreren in de 
thema’s, die aan de orde komen in de loop van het schooljaar. 

Naast de methodes die we in de hele school gebruiken van groep 1 t/m 8, zijn er ook 
specifieke methodes voor groep 1 en 2. Dit zijn: 
 
❑ Schatkist en kleuteruniversiteit   Geïntegreerde methodes voor alle ontwikkelings- 
     gebieden van het jonge kind. Deze methodes werken  

met verschillende thema’s aansluitend aan de 
belevingswereld van het jonge kind. 

 
 
❑ Computerprogramma’s  Schatkist, aansluitend op de thema’s. 

Wereld in Getallen aansluitend op de doelen van 
voorbereidend rekenen 

 
Naast deze methodes leren we de kinderen zelf keuzes te maken en daar ook 
verantwoordelijk voor te zijn. Het zelfstandig werken neemt een belangrijke plaats in, evenals 
het samenwerken met andere kinderen uit de groep. 
 
3.3.2 Organisatie 
 
In onze groep werken we rondom thema’s van Schatkist, de Kleuteruniversiteit en andere 
actuele onderwerpen, die in de belangstelling van de kinderen liggen. De kinderen kiezen 
een activiteit van het keuzebord met hun eigen pictogram. Dit kunnen activiteiten zijn aan 
een tafel of in de verschillende hoeken die er zijn. Ze kunnen kiezen uit moet- en mag -
activiteiten. Wanneer er een werkje is gedaan, hangen ze bij hun naam een kaartje wat 
correspondeert met het kleur werkje. De kleuters zijn hier zelf verantwoordelijk voor. De 
moet- activiteiten zijn op de verschillende groepstafels klaargezet en hebben betrekking op 
het thema wat behandeld wordt.  
Deze groepstafels hebben een kleur, die correspondeert met de kleur op het keuzebord en 
de tabel. Alle kleuters doen 4 moet- activiteiten in 9 keuzemomenten. De binnenkomende 
kleuters mogen langzaam wennen aan het systeem. De moet activiteiten worden aangepast 
aan het niveau van het kind. De leerkracht deelt zelf kinderen in als er extra begeleiding 
noodzakelijk is of als er kinderen zijn die verdieping nodig hebben, daarnaast hebben de 
kinderen ook zelf keuze mogelijkheden. De kinderen mogen 1x een andere keuze maken 
tijdens 1 werkmoment.  
Kinderen zitten tijdens een aantal didactische structuren in een vast tafelgroepje, die we het 
thuisteam noemen. Ieder thuisteam heeft een naam, gekozen door de kinderen. De kinderen 
van groep 1 en 2 zitten gemixt. 
Bij het zelfstandig werken kan een kind op iedere willekeurige plek zitten, zodat het elke dag 
met andere kinderen te maken heeft. 
De groepsleerkracht observeert of het kind gedurende een bepaalde tijd bezig is geweest 
met de activiteit van hun keuze. Naarmate de concentratie groter is, wordt de werktijd 
vergroot. 
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3.3.3 Dagindeling 
 
Er wordt in groep 1 en 2 gewerkt volgens een vaste structuur, met behulp van 
dagritmekaarten, zodat dit herkenbaar is voor de kleuters. We zorgen ervoor dat 
inspannende en ontspannende activiteiten elkaar afwisselen. 
Iedere dag wordt er aandacht besteed aan taal, voorbereidend rekenen, muziek, werken met 
ontwikkelingsmateriaal en expressie, zowel visueel, auditief, kinesthetisch en tactiel, zodat er 
een brede ontwikkeling mogelijk is. Hierbij worden coöperatieve leerstrategieën gebruikt. 
Tijdens het buitenspel wordt het bewegingsonderwijs gestimuleerd door geleid of vrij spelen 
met materialen. 
Een keer per week wordt er door een vakleerkracht bewegingsonderwijs gegeven in het 
gymlokaal. 
 
3.3.4 Toetsen 
 
Ieder kind wordt gevolgd in zijn ontwikkeling door ons leerlingvolgsysteem. We gebruiken 
hiervoor KIJK groep 1-2.  
 
3.3.5 Overgang naar groep 3 
 
Het is ieder kind gegund om een kleuterperiode van 2 jaar te hebben. Kleuters leren vooral 
door experimenteren en allerlei ervaringen op te doen. Dit is van onschatbare waarde en een 
zeer belangrijke basis voor het verdere schoolsucces van een kind. 
In het team wordt na het 2e rapport besproken of de ontwikkeling van een kind uit groep 2 
van voldoende niveau is om in augustus door te gaan naar groep 3. Dit geldt ook voor 
kinderen die voor 1 januari van het nieuwe schooljaar 6 jaar worden. Soms is het beter om 
langer over groep 2 te doen, maar ook kan het zijn dat er minder dan 2 jaar in groep 1 en 2 
wordt doorgebracht. 
In een gesprek met de ouders wordt er dan bepaald of het wenselijk is dat het kind naar 
groep 3 overgaat of dat het een verlengde kleuterperiode krijgt. Succesvol groep 3 doorlopen 
lukt pas als een kind hieraan toe is. 
Afspraken overgang naar de volgende groep: 
In ons document “overgangscriteria” staan de spelregels aangaande de overgang naar de 
volgende groep.  
De school zal altijd met de ouders overleggen in welke groep het kind wordt geplaatst 
Wanneer ouders en school het niet eens worden beslist de school in welke groep het kind 
wordt geplaatst. 
 
3.4    Groep 3 / 4 
 
3.4.1 Algemeen   
 
In groep 3/4 staan het leren lezen, taalvaardigheid, rekenen en schrijven centraal. We 
werken aan de hand van methodes. Naast deze methodes wordt er nog veel gebruik 
gemaakt van aanvullend materiaal waarmee de kinderen zelfstandig kunnen werken.  
 
Vooral de leesontwikkeling krijgt veel aandacht in groep 3/4. Dit omdat bij alle andere vakken 
een goede leesvaardigheid nodig is. Met de methodes Lijn 3 en List-lezen bieden wij de 
kinderen veelzijdig leesonderwijs aan.  
Binnen deze methodes wordt er veel rekening gehouden met de verschillende niveaus 
binnen een groep. Sommige kinderen kunnen bijvoorbeeld al lezen in groep 2. Deze 
kinderen kunnen in een ***groepje komen en krijgen verrijkende leerstof. Een vereiste 
hiervoor is wel dat de leerling goed zelfstandig kan werken. Bij andere kinderen komt het 
leren lezen langzamer op gang. Zij zijn de *groep en krijgen veel extra instructie en oefentijd. 
Zo is er ook een **groep voor de ‘gemiddelde’ lezer.  
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Vanaf groep 4 zullen de kinderen een aantal vakken volgen en verwerken op de 
computer/tablet via Snappet. Het fijne hiervan is dat de kinderen directe feedback krijgen of 
iets goed is of niet waar de leerkracht vervolgens weer op in kan spelen.  
 
3.4.2 Organisatie 
 
We werken met een vaste dagindeling net als bij alle andere groepen. We proberen hier zo 
min mogelijk van af te wijken. Dit zorgt voor duidelijkheid en structuur. De dagindeling wordt 
op het bord zichtbaar gemaakt voor de kinderen (in pictogrammen).  
De kinderen van groep 3 hebben vooral in het begin van het jaar gelegenheid om nog te 
spelen zowel buiten als binnen. Zo zorgen we voor een goede overbrugging van groep 2 
naar groep 3.  
 
3.4.3 Toetsen 
 
De kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling door middel van toetsen en observatie. De 
kinderen moeten bijvoorbeeld tekstjes en woorden lezen binnen een bepaalde tijd. Vier keer 
per jaar is er een dyslexie signalering. Dit zijn erg uitgebreide toetsen waarbij we goed 
kunnen kijken of kinderen achterblijven in hun leesontwikkeling. Hier zitten ook de CITO en 
AVI toetsen in geïntegreerd. 
Bij rekenen, taal/spelling en lezen maken we gebruik van de toetsen in de methode en de 
CITO toetsen. Hiermee krijgen we een goed beeld van de ontwikkeling. Alle gegevens 
worden genoteerd in ons digitale leerlingvolgsysteem. Komend jaar stappen we over op het 
IEP leerlingvolgsysteem. 
Tijdens de 10-minutengesprekken over het rapport wordt een overzicht van de 
toetsresultaten getoond en besproken. 
 
3.5 Groep 5 t/m 8 
 
3.5.1 Specifieke activiteiten 
 
In de midden- en bovenbouw staat de stof uit de verschillende methodes centraal.  
In de midden- en bovenbouw blijft ontdekkend leren en experimenteren belangrijk als 
aanvulling op de methodes.  
 
Naast de methodes wordt er nog veel gebruik gemaakt van aanvullend materiaal waarmee 
de kinderen zelfstandig kunnen werken.  
 
3.5.2 Dagindeling 
 
We proberen zoveel mogelijk te werken met een vaste dagindeling. Deze wordt op het bord 
genoteerd. Dit biedt houvast en structuur. Alle vakken hebben een vaste plaats in het 
rooster. Alleen in uitzonderingen wordt hier vanaf geweken.  
We beginnen de dag met een gebed (of gedicht) en sluiten hiermee de dag ook af. 
Godsdienstige vorming staat dagelijks op het rooster. We gebruiken daarbij de methode 
Trefwoord. Ook wordt er elke dag aandacht besteed aan rekenen, taal, lezen en spelling. De 
wereldoriënterende- en creatieve vakken staan elk één keer per week op het rooster. Twee 
keer per week hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 gym; groep 1-2 één keer in de week. 
De lessen worden verzorgd  door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. 
 
3.5.3 Toetsen 
 
We maken gebruik van twee soorten toetsen.  
De methode afhankelijke toetsen: dit zijn de toetsen die bij onze methode horen. De 
leerlingen werken een periode aan bepaalde leerstof en dit wordt daarna getoetst. Naar 
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aanleiding van deze toetsen en observaties krijgen de leerlingen herhalingsstof of 
verrijkingsstof. 
De methode onafhankelijke toetsen: Dit zijn toetsen die landelijk genormeerd zijn.  We 
gebruiken vanaf dit schooljaar het IEP leerlingvolgsysteem. Voor lezen gebruiken we 
daarnaast de Citotoets DMT en AVI. 
Op de kalender kunt u zien in welke weken de kinderen met de toetsen bezig zijn. 
Alle toetsgegevens worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem. 
 
3.5.4 Leergebieden  
                             
Godsdienstonderwijs 
We gebruiken voor ons Godsdienstonderwijs de methode Trefwoord. 
Naast de verhalen uit de Bijbel hebben we het over de omgang met elkaar, over gerechtigheid 
en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de aarde. We respecteren andere godsdiensten, 
zoals we van anderen respect vragen voor onze opvattingen. Godsdienstonderwijs staat niet 
op zich; onze Christelijke identiteit is de basis van ons handelen. Elke dag beginnen we met 
gebed (of gedicht) en sluiten we de dag daarmee af.  
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
We vinden het belangrijk kinderen om te leren gaan met zichzelf en hun emoties en met die 
van anderen en zich te verplaatsen in anderen. Door samenwerken en samen spelen 
ontwikkelen kinderen zich o.a. op sociaal-emotioneel gebied. Activiteiten met o.a. coöperatieve 
werkvormen lenen zich hier uitstekend voor. 
Aandachtstraining en de VIVO zetten we op school in om gerichte lessen te kunnen verzorgen 
op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling.  

 

Rekenen 
We gebruiken de methode “Wereld in getallen”. In groep 1-2  
beginnen we met voorbereidend rekenactiviteiten. In groep 3  
wordt systematisch gewerkt met de methode. Een kenmerk van  
“Wereld in Getallen” is dat d.m.v. probleemstellingen, die voor  
kinderen herkenbaar zijn, het leer- en denkproces op gang gebracht 
wordt en dat vaardigheden worden toegepast. Na een themablok van 3 of 4 weken volgt een 
toets. De toetsgegevens geven mede aan wie in aanmerking komt voor verlengde instructie 
en wie voor verrijking van de leerstof. Vanaf groep 4 wordt met de methode gewerkt in 
Snappet. 
Komend jaar stappen we vanaf groep 4 over op de nieuwste versie van Wereld in Getallen, 
versie 5. 

Nederlandse Taal, schrijven en Engelse taal 
De taalmethode omvat een leerlijn taal, spelling en woordenschat. Taal is ons belangrijkste 
communicatiemiddel. Om die reden krijgt dit schoolvak veel aandacht. Ook aan het niveau van 
dit vak worden hoge eisen gesteld. Voor groep 1 t/m 3 worden de voor hen belangrijke 
taalvaardigheden (spreken, luisteren, taalexpressie, geschreven taal en woordenschat) 
aangeboden met de kleutermethodes “Schatkist”, de Kleuteruniversiteit en in groep 3 met de 
methode “Lijn 3”. 
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Vanaf groep 4 gebruiken we voor taal en spelling Snappet en Taal Actief  Voor het verwerven 
van leesvaardigheid wordt met de methode “Lijn 3” gewerkt in groep 3. Voor het voortgezet 
technisch lezen in groep 4 t/m 8 gebruiken we de methode List Lezen.  
Er wordt ook tijd besteed aan voorlezen, stillezen en aan begrijpend/studerend lezen (vanaf 
groep 4). Voor begrijpend/studerend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip XL. 
   
 

 
 
 
We werken aan de schrijfvaardigheid van kinderen middels de methode Klinkers. De 
schrijfmethode die aansluit bij de aanvankelijk leesmethode Lijn 3.  
 
 
 

 
   Vanaf groep 1-2 geven we Engelse les. De methode die 

daarvoor gebruikt wordt is “Take it Easy”. Deze methode wordt 
aanbevolen voor een goede aansluiting met het Voortgezet 
Onderwijs. 

 

Oriëntatie op mens en maatschappij  
Hieronder vallen aardrijkskunde, geschiedenis en verkeer.  De verschillende vakken worden 
gegeven om de kinderen "hun eigen wereld beter te leren verstaan" en er bewuster mee te 
leren omgaan.  
Voor aardrijkskunde, natuur en geschiedenis  gebruiken we in groep 3 t/m 8 Blink.  
Voor verkeer gebruiken we in groep 5-6 de verkeerskrant “op Handen en Voeten” uitgave van 
VVN en in groep 7-8 de Jeugdverkeerskrant uitgave van VVN. 
De leerlingen in groep 5 t/m 8 krijgen regelmatig toetsen om 
te zien of ze de stof beheersen. In samenwerking met 3VO 
doen de leerlingen van groep 7/8 tweejaarlijks mee aan het 
landelijk theoretisch en praktisch verkeersexamen.  
 
 
In de onderbouw wordt gewerkt aan de hand van thema’s van de kleutermethodes “Schatkist” 
De Kleuteruniversiteit en “Klaar… over!” en lessen op het digibord. Bij wereldoriëntatie komt 
ook intercultureel onderwijs aan de orde. 
 
Natuur en techniek 
In groep 1/2 komt natuuronderwijs, evenals oriëntatie op mens en maatschappij thematisch 
aan bod in projectvorm. We gebruiken hier o.a. de methode “Leefwereld” en 
“Kleuteruniversiteit” voor. Daarnaast maken we regelmatig gebruik van leskisten (NME), 
maken we af en toe eens een uitstapje en zijn we elke dag tijdens het buitenspelen wel bezig 
met natuur. We willen tijdens de lessen natuur onze leerlingen kennis laten nemen van en 
belangstelling bijbrengen voor de relaties in de natuur. 
Voor techniek gebruiken we de methode Blink en incidenteel het Ontdekkasteel. Door  

   de methode Blink en de mogelijkheden 
van het Ontdekkasteel worden kinderen   
nieuwsgierig gemaakt en gaan ze   op 
ontdekkingstocht door te experimenteren 

http://mijnvvn.nl/?qvId=1839574&qvCrc=kPblrbdcHldaMbai
https://www.nieuwsbegrip.nl/
https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/engels/take-it-easy/take-it-easy
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en spelend te leren. Kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen op eigen niveau aan de slag. Hierbij 
wordt hulp van ouders ingeschakeld. 
 
ICT             
Kinderen van groep 5 t/m 8 werken met Chromebooks van Snappet. 
In groep 4 met de Snappet tablets. Ieder kind werkt met  een eigen 
Chromebook of Snappet tablet voor de vakken rekenen, spelling, en  
begrijpend lezen. De leerlingen krijgen net als altijd instructie van de 
juf, maar gaan daarna digitaal aan de slag met het verwerken van de 
leerstof. Zij krijgen na elke opdracht direct feedback. Na de gewone les kunnen zij per vak aan 
het werk in hun werkpakket. Hierin staan leerdoelen waar zij nog aan moeten werken. Iedereen 
doet dit op zijn/haar eigen niveau. Voor rekenen, lezen en taal kunnen de leerlingen 
ondersteunende activiteiten doen. In de lokalen vanaf groep 3/4 hangt een digitaal schoolbord 
waarop lesstof kan worden geprojecteerd.  

Daarnaast hebben we een verrijdbaar bord voor groep 1-2 en voor lessen die in de hal worden 
gegeven. Bijna alle methodes bieden digitaal lesmateriaal aan.  

ICT is geen apart vak, maar wordt vooral ter ondersteuning en ten dienste van andere vakken 
ingezet. 
 
Bewegingsonderwijs. 
Twee keer per week krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 bewegingsonderwijs van de 
vakleerkracht bewegingsonderwijs. Groep 1-2 krijgt 1 les per week. Tijdens de lessen 
bewegingsonderwijs wordt er gewerkt met het bewegen binnen verschillende “leerlijnen”. Te 
weten: Balanceren, klimmen, doelspelen, zwaaien, over de kop gaan, springen, mikken, 
glijden, hardlopen, tikken, stoeien en dansen.  
Leerlingen kunnen zichzelf elke les uitdagen op het beweegniveau dat bij hen past.  
Ook wordt er in de lessen bewegingsonderwijs veel aandacht besteedt aan het samen 
bewegen. Samen overleggen, samen winnen, samen verliezen, samen een spel starten en 
elkaar helpen als iemand iets moeilijk vindt.  
En tot slot hoort bij sport ook “regelen”. De leerlingen leren het zelfstandig opstarten en 
afsluiten van een activiteit en het bijhouden of tellen van scores. 
De vakinhoud valt binnen de wettelijke kaders van het primair onderwijs. Voor het primair 
onderwijs zijn dit de kerndoelen 57 en 58. 
 

Leerlingvolgsysteem bewegingsonderwijs. 
1 keer per jaar wordt de MQ-scan afgenomen bij de leerlingen van groep 1-8. De gegevens 
van de scan worden gebruikt om inzicht te krijgen in het motorische niveau van kinderen in 
de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.  
De MQ Scan is volledig AVG-proof en heeft alle noodzakelijke maatregelen getroffen om 
zorg te dragen voor de veiligheid van persoonlijke gegevens. Meer informatie over de MQ 
Scan kunt u ook vinden op www.mqscan.nl. 
 
N.a.v. de MQ-score kunnen er door Juf Birrit accenten in de lessen bewegingsonderwijs 
worden gelegd, waardoor er kan worden gewerkt aan een eventuele motorische achterstand 
óf juist extra beweeguitdagingen omdat er misschien wel sprake is van motorisch talent. 
Kortom, een gerichtere aansluiting van leerstof bij het niveau van de groep en een individu. 

Kunstzinnige vorming en expressie. 
De expressievakken die op onze school gegeven worden zijn muziek, drama en beeldende 
vorming. 
Voor hulp bij de lessen doen we soms een beroep op oudersVoor tekenen, beeldende vorming, 
drama, muziek en dans gebruiken we de digitale methode Eigen-wijs. Onze vakleerkracht Bo 
de Jong verzorgt jaarlijks gastlessen beeldende vorming op de scholen van onze vereniging 

http://www.mqscan.nl/
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en onze dansdocente Conny Sijlmans verzorgt gastlessen dans. Zij is tevens als 
muziekspecialist en coach aandachtstraining aan onze school verbonden. 
 
3.5.5. Actief burgerschap 
 
We willen dat leerlingen zich ontwikkelen tot betrokken en verantwoordelijke burgers. 
Burgerschap zien wij niet als een apart vak. Het zit verweven in verschillende lessen en 
vakken. We leren kinderen sociale gedragscodes o.a. door hen voor te leven en te stimuleren 
om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.  
We leren kinderen oog te hebben voor hun eigen leef- en woonomgeving en daarvoor zorg te 
dragen. We hebben een monument geadopteerd en vieren op 8 november, de dag van de 
bevrijding na de 2e wereldoorlog, onze vrijheid in samenwerking met het lokale 
bevrijdingscomité. Onze aardrijkskunde- en geschiedenismethode Blink  bevatten lessen over 
democratie en staatsinrichting. De lessen godsdienstige vorming van onze methode 
Trefwoord, geven vaak aanleiding tot discussie over eigen identiteit en levensbeschouwelijke 
onderwerpen. 
 
3.5.6 Kwaliteitshandboek/ kwaliteitskaarten 
 
We werken met een kwaliteitshandboek. Daarin staan de afspraken beschreven over hoe we 
met onze lesmethoden werken, hoe we omgaan met onze onderwijstijd, hoe onze 
kwaliteitscyclus eruitziet. De inhoud van het kwaliteitshandboek wordt jaarlijks geëvalueerd en 
bijgesteld in een teamvergadering. We borgen hierin ons onderwijs. 
Stapsgewijs gaan we over op het werken met kwaliteitskaarten. Op deze kaarten staat een 
stukje achtergrond beschreven, de aanpak en de ambitie voor de komende jaren. 
 
Leertijd: 
We gaan uit van een verdeling van ongeveer 60% leertijd voor taal, lezen, schrijven en rekenen 
en 40% voor wereldoriëntatie, expressie en andere vakken. 
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4. De Zorg voor de Kinderen    
 
4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in onze school.  
 
Kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt, kunnen als leerling van onze school 
worden ingeschreven. Na telefonische afspraak wordt er een kennismakingsgesprek met de 
directeur gehouden. Tijdens dit gesprek komen o.a.de levensbeschouwelijke identiteit en de 
onderwijskundige uitgangspunten van de school aan de orde. Het is belangrijk dat ouders in 
dit gesprek ook aangeven of er bijzonderheden zijn te melden over hun kind, waar de 
leerkrachten rekening mee moeten houden. Voor het kennismakingsgesprek ontvangen de 
ouders o.a. een schoolgids, en een inschrijfformulier.  
De kinderen mogen de eerste keer met hun ouders komen kijken, daarna mogen kinderen 
nog 3 dagdelen in de groep meedraaien. De dag na hun 4e verjaardag zijn ze welkom in de 
groep. De leerkracht heeft met ouders ook een kennismakingsgesprek en bespreekt met hen 
een vragenlijst met kenmerken over hun kind. Na 6 weken wordt er weer een gesprek met de 
leerkracht en ouders gepland om te horen hoe het op school en hoe het nu thuis gaat. 
De IB-er kan aansluiten bij een van de kennismakingsgesprekken 
Het is belangrijk dat de kinderen zindelijk zijn en zelfstandig naar de wc kunnen gaan. 
 
4.2 Passend Onderwijs 
Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet houdt in dat de 
scholen een zorgplicht hebben. Het doel is het opvangen van zoveel mogelijk leerlingen 
binnen de reguliere school. Elke school biedt basisondersteuning waarin de afstemming op 
de onderwijsbehoefte van het kind centraal staat. Iedere basisschool heeft een 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daarin staat beschreven waar de grenzen en 
mogelijkheden van het schoolteam liggen in de opvangbaarheid van de kinderen. Het 
bestuur van Kind op 1, ons samenwerkingsverband  gaat over de verdeling van de gelden. 
De basisscholen krijgen een bedrag dat zij in kunnen zetten voor extra personeel/formatie 
om de leerlingen met arrangementen en/of hun leerkrachten te ondersteunen. Zij hoeven 
daarvoor geen aanvraag per kind te doen en ook kunnen zij de uren flexibel inzetten in de 
school. Als het met de ene leerling goed gaat kan er wat in de uren geschoven worden ten 
bate van een andere leerling. Voor kinderen met zeer ernstige leerproblemen en kinderen 
met lichamelijke beperkingen kan nog wel een aanvraag worden gedaan bij het Loket Kind 
op 1. 
Ook kan de school eventueel een aanvraag doen voor ambulante begeleiding voor een 
leerkracht. Al onze scholen hebben extra faciliteiten voor de ondersteuning: extra formatie bij 
leerkrachten en/of de IB-er of onderwijsassistentie. 
De extra formatie wordt gebruikt om groepen te splitsen, een groep extra te maken, kinderen 
of een groep te begeleiden, etc. 
De school bepaalt hoe dit wordt vormgegeven. 
 
 
4.3 Het volgen van de ontwikkeling van kinderen 
In principe zal de basisschoolleeftijd 8 jaar duren, natuurlijk kan dit, afhankelijk van de 
ontwikkeling van een kind, korter of langer zijn. In die periode zullen wij uw kind volgen met 
ons leerlingvolgsysteem. Dit gebeurt door observatie en toetsen volgens een toetskalender. 
Wij maken daarbij gebruik van methodegebonden- en methodeonafhankelijke toetsen. De 
resultaten worden ingevoerd in Parnassys, ons digitale leerlingadministratiesysteem.  
Voor groep 1-2 gebruiken we het leerlingvolgsysteem KIJK en voor methode onafhankelijke 
toetsen vanaf groep 3 het IEP leerlingvolgsysteem. 
Door observaties en toetsen kunnen we de vooruitgang en stagnaties goed in de gaten 
houden en snel acties ondernemen, zowel op groepsniveau, alsook op individueel niveau. 
We letten naast de scores van de toetsen vooral op de vaardigheidsgroei van de kinderen.   
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Rapportage en oudergesprekken 
Groep 1 en 2 
Voor deze leerlingen is er een losbladig systeem met daarin een beoordeling van de 
onderdelen, die in deze groep van toepassing zijn volgens de Kijkregistratie. Kinderen krijgen 
een rapport mee naar huis als ze minimaal 6 maanden op school zitten.  
Groep 3 t/m 8 
Wanneer de leerlingen bij een nieuwe leerkracht komen in groep 3, 5 en 7 wordt er in het 
begin van het schooljaar een kennismakingsgesprek gepland. 
De leerlingen krijgen 2 keer per jaar een rapport mee naar huis. Dit rapport is gebaseerd op 
een weergave van de toetsoverzichten/gegevens die in het leerlingvolgsysteem staan, zodat 
ouders de groei van hun kind kunnen zien. 
Het rapport is een losbladig systeem gebundeld in een map. In een situatie van gescheiden 
ouders wordt, in principe 1 gesprek ingepland ( zie ook: 7.9). De kinderen van groep 7 en 8 
kunnen worden uitgenodigd om samen met hun ouders en de leerkracht het rapport te 
bespreken. Het gemaakte werk van de kinderen ligt dan ter inzage in het lokaal of in de hal.  
In november en februari krijgt u een uitnodiging voor een 10-minutengesprek met de 
leerkracht van uw kind(eren). 
Na schooltijd is het altijd mogelijk om even iets aan de leerkracht te vragen of een afspraak 
te maken om met de leerkracht van uw kind te praten.   
 
Groepsbesprekingen, voortgangsbesprekingen en leerlingbesprekingen 
Op schoolniveau wordt er 3 x per jaar gekeken naar de resultaten van de toetsen, waarbij we 
de landelijke normen hanteren en van daaruit onze streefdoelen bepalen en kijken naar de 
vaardigheidsgroei van de groepen. We bespreken met elkaar of we oorzaken kunnen vinden 
voor het wel of niet halen van de doelen en welke acties we gaan inzetten. 
Op groepsniveau heeft de IB-er met de groepsleerkrachten overleg over de groepsplannen. 
Wanneer blijkt dat een leerling niet de doelen heeft behaald kan deze ingebracht worden in 
de leerlingbespreking. 
 
Groepsplannen 
Ons handelings- en opbrengstgericht werken laten we zien in de groepsplannen die voor 
rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen zijn gemaakt. We beschrijven hierin 
de 3 zorgniveaus waar kinderen in geplaatst kunnen worden en de doelen die we voor een 
bepaalde periode willen behalen met de kinderen. We kijken ook naar de onderwijsbehoeften 
van ieder kind. 
De groepsplannen worden geëvalueerd en er worden weer nieuwe plannen gemaakt, waarin 
wordt aangegeven wat nog extra geoefend moet worden door een groepje of individueel 
kind. Ook ons directe instructiemodel wordt hierin beschreven. 
 
Protocol dyslexie 
We werken met het dyslexieprotocol. Kinderen krijgen extra begeleiding volgens een 
vaststaande procedure, als er sprake is van ernstige lees-spellingproblemen. 
Blijven de problemen bestaan, ondanks intensieve begeleiding op school en thuis en is er 
een duidelijke aantoonbare achterstand van tenminste een half jaar t.o.v. groepsgenootjes 
en zijn de CITO/ IEP-scores voor taal en spelling 2 tot 3 keer achter elkaar een E (D), dan 
bestaat er de mogelijkheid om via de gemeente een dyslexieonderzoek aan te vragen bij 
ONL of een andere instantie bv. PI-Spello. Er mag geen sprake zijn van een andere stoornis 
(bv. A(D)HD, autisme o.i.d.). 
Wordt er dyslexie vastgesteld, dan wordt een behandeling door ONL of PI Spello vergoed 
door de gemeente of zorgverzekering.  
 
Procedure bij leer/gedragsproblemen in de groep 
Ouders worden in kennis gesteld van het probleem door de groepsleerkracht van het kind. 
Als het probleem niet binnen een aantal weken is opgelost, bespreken we het probleem in 
het team. Het besluit wat dan genomen wordt bespreken we met de ouders. Het kan zijn dat 
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er samen met de IB-er een handelingsplan opgesteld wordt of het kind komt in de HGPD, 
waarbij de orthopedagoog van Primas samen met de leerkracht en de IB-er het kind 
begeleiden. Ook kan het voor komen dat ouders doorverwezen worden naar 
Schoolmaatschappelijk Werk of andere instanties of we vragen ambulante begeleiding aan 
bij het WSNS Loket Kind op 1 (zie Passend Onderwijs) voor ondersteuning van de 
leerkracht. 
 
Individuele leerplannen en formulieren voor de HGPD worden ondertekend door ouders, 
groepsleerkracht(en) en IB-er, dit om misverstanden te voorkomen. 
OPP’s  worden 2x per jaar met de ouders geëvalueerd en bijgesteld. We streven ernaar om 
zoveel mogelijk de minimum einddoelen van groep 8 te halen. 
U ziet dat u als ouders een belangrijke plaats inneemt in dit geheel. We streven ernaar de 
ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de problemen die een kind heeft en 
over de acties die ondernomen kunnen worden door school en ouders om de problemen op 
te lossen. 
 
4.4 De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs 
 
November In overleg met de IB-er en de leerkracht(en) van groep 7-8 wordt een voorlopig 

advies vastgesteld. Dit voorlopige advies komt tot stand door: 

• Input vanuit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 
(ontwikkelingsperspectief niet-methodetoetsen *) 

• Werkhouding waaronder  
- huiswerkattitude 
- taakgerichtheid 
- leerlingcompetenties. 

Het voorlopig advies wordt meegedeeld tijdens de voorgangsbespreking of een 
speciaal hiervoor ingepland gesprek. Eventueel kan dit gesprek door de 
leerkracht van groep 7- 8 samen gedaan worden met de IB er of directeur. 

December Vanaf begin december is het mogelijk om de leerlingen uit groep 8 aan te 
melden voor de doorstroomtoets. Primas-scholengroep maakt gebruik van de 
IEP Eindtoets.  
Er kan, indien een verklaring daartoe het recht geeft, gekozen worden uit 
auditieve ondersteuning en/of een vergrote versie voor kinderen met een 
dyslexieverklaring. 

Januari De leerlingen maken de M8-toetsen. Hierdoor zien we of er 
groei/ontwikkeling is t.a.v. E7 toetsen en de leerstofonderdelen waar extra 
op ingezet is. 
 
Open dagen/avonden van de VO- scholen. Kinderen worden gestimuleerd 
hier met hun ouders te gaan kijken. CSW, Nehalennia en Scheldemond 
sturen altijd een gezamenlijk informatiepakket met daarin informatie over de 
scholen, voorlichtingsavonden en open dagen.  
 
Ouders stellen het altijd zeer op prijs om, indien er sprake is van extra zorg 
en ondersteuning, nogmaals met elkaar in gesprek te gaan. Deze 
mogelijkheid moeten we hen bieden.  
 

Februari Het definitieve advies wordt bepaald door de leerkracht van groep 8 in overleg 
met de IB er en wordt in het OKR (**) onderbouwd. Tijdens het gesprek met de 
ouders wordt het schooladvies besproken, de ouders ondertekenen het OKR.  
 
Ouders ontvangen een mail waarin wordt meegedeeld dat het OSO en het 
OKR wordt verstuurd naar de school van aanmelding. Eventuele verslagen 
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en/of handelingsplannen worden enkel na akkoord van de ouders 
meegestuurd. 
 
De inschrijfformulieren worden op school verzameld door de leerkracht van 
groep 8. De leerkracht of directeur zorgt ervoor dat deze formulieren op de 
daarvoor bestemde scholen komen.  
Voor 15 maart dienen alle leerlingen aangemeld te zijn op de VO-school van 
het volgend jaar. 

  April De doorstroomtoets wordt gemaakt. 

Kinderen met dyslexie krijgen een aangepaste versie. Voor kinderen met 
dyscalculie wordt gekeken welke compenserende maatregelen (bijvoorbeeld het 
gebruik van een rekenmachine) er zijn. 
De uitslag wordt geprint en in een dichte envelop meegegeven aan de kinderen 
met daarbij een begeleidende brief. De uitslagen van de IEP eindtoets wordt 
gedeeld met de VO scholen.  
Wanneer de score hoger uitvalt dan verwacht, dan zijn we als school verplicht 
om het advies te heroverwegen. Wanneer het advies naar boven wordt 
bijgesteld, dan worden de ouders en de VO-school hiervan schriftelijk op de 
hoogte gesteld. Het is dus niet vanzelfsprekend dat het advies wordt 
bijgesteld bij een hoger uitgevallen score. 
Indien het advies wordt bijgesteld: 

- De basisschool stuurt een mail het de toekomstige VO school en stelt deze 
school op de hoogte van de bijstelling 

- De ouders van de leerlingen sturen een mail naar de toekomstige VO 
school waarin ze vermelden dat ze een gesprek hebben gehad waarin de 
bijstelling is besproken én dat zij akkoord gaan met deze bijstelling 

- In het leerlingvolgsysteem wordt de bijstelling ingevoerd 
 

Juni Halverwege juni vindt de warme overdracht plaats. Deze gesprekken worden 

gevoerd door de leerkracht van groep 8 en de brugklascoördinator.  

 
Gedurende de eerste jaren worden de resultaten in het voortgezet onderwijs doorgegeven 
aan de basisscholen waar de kinderen van afkomstig zijn. Hierdoor kunnen wij volgen hoe 
het met onze leerlingen verder gaat. In veel gevallen blijven de kinderen zich ontwikkelen 
zoals ze dat op de basisschool lieten zien. Het komt ook voor dat kinderen beter gaan 
presteren of juist minder. Vele factoren zijn hierbij van invloed en spelen een rol. Zie 
hoofdstuk 9 voor de verwijzingen van de laatste 4 schooljaren. 
 
4.5 De veiligheid en gezondheid in het gebouw 

 
Om de veiligheid in en om het gebouw voor alle personen te waarborgen, hebben wij op 
school leerkrachten die zijn opgeleid als BHV-er. Zij verlenen in de regel eerste hulp bij 
ongelukken of zijn verantwoordelijk voor het ontruimingsplan. De veiligheid van kinderen in 
en om het gebouw vinden wij heel belangrijk. Ieder incident of ongeluk wordt genoteerd en 
samen bekijken wij of er aanpassingen gedaan moeten worden om herhaling te voorkomen. 
We streven ernaar om 1 keer per jaar een ontruimingsoefening te houden.  
We werken nauw samen met de GGD. Op school zijn wij in het bezit van 
achtergrondinformatie, richtlijnen en protocollen voor bijvoorbeeld infectieziekten. 
In de afgelopen jaren hebben wij last gehad van hoofdluis op school.  
Wij hebben daarom standaard in onze school de luizencontrole  
na iedere vakantie ingevoerd. Deze controle wordt gedaan door een aantal ouders. ( door 
Coronamaatregelen lukt dit niet altijd maar het is het streven). Zo kunnen wij verspreiding in 
de gaten houden. Door goede informatie houden wij ouders op de hoogte over de te nemen 
maatregelen. 
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5 Leerkrachten   
 
5.1 Wijze van vervanging bij ziekte, (studie)verlof of scholing 
 
Bij afwezigheid van leerkrachten, bijvoorbeeld door ziekte, familieomstandigheden, 
bijscholing of een andere vorm van verlof, moeten we dit intern zien op te lossen. 
Vervangers zijn er niet. In de klassenmap staat de belangrijkste informatie zoals regels, 
afspraken, weekplanning, leerling-overzichten, zorgleerlingen etc.  
 
5.2 Personeelsbeleid 
 
Ons team bestaat uit de directie en (vak)leerkrachten.  
Een van de leerkrachten is intern begeleider. Zij is hiervoor speciaal opgeleid. De intern 
begeleider heeft een eigen positie en taak op het terrein van de zorgverbreding tussen 
kinderen, leerkrachten, directie en ouders. Ze richt zich op collega’s, die ze ondersteunt en 
coacht. Directie en intern begeleider bepalen in overleg met het team, het onderwijskundig 
beleid van de school. 
De directie en de intern begeleider hebben taakuren om hun taken goed uit te kunnen 
voeren. Ze hebben regelmatig overleg met de collega’s van andere scholen.  
We hebben een  vakleerkracht voor bewegingsonderwijs, muziek, dans en 
aandachtstraining.  
Op onze school zijn er twee leerkrachten BHV-er. Er is een ontruimingsplan op school 
aanwezig. Dit wordt jaarlijks bijgesteld.  

 
Op onze school kunnen we stagiaires van Pabo (leraar basisonderwijs) en Scalda (Sociaal 
Agogisch Werk) praktijkervaring op laten doen in verschillende groepen. De studenten 
worden door de betreffende groepsleerkracht begeleid. De groepsleerkracht blijft volledig 
verantwoordelijk. De dekking van de aansprakelijkheidsverzekering die de school heeft is wel 
van kracht tijdens activiteiten van stagiaires en hulpouders.   
Doordat de meeste leerkrachten parttime werken hebben veel groepen meerdere 
leerkrachten. Toch streven we ernaar niet meer dan twee verschillende leerkrachten aan een 
groep les te laten geven.  
Om de continuïteit te waarborgen en het onderwijs te kunnen uitdiepen streven we ernaar 
om leerkrachten meerdere jaren voor dezelfde groep te laten staan.  
Op De Goede Polder vinden wij het belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs op peil blijft 
en verbetert. Dit willen wij onder andere bewerkstelligen door het handelen van leerkrachten 
te verbeteren. Bij Handelingsgericht- en Opbrengstgericht Werken doet de leerkracht ertoe. 
De verbetering van de kwaliteit van het onderwijs begint bij de leerkracht. 
Sinds 1 januari 2007 moeten leerkrachten voldoen aan bekwaamheidseisen (Wet BIO). 
Leerkrachten zijn zelf verantwoordelijk voor eigen professionele ontwikkeling. Ze houden hun 
eigen bekwaamheidsdossier bij.  
 
5.3 Scholing van leerkrachten 
 
Om ervoor te zorgen dat onze leerkrachten hun werk goed kunnen doen worden er jaarlijks 
nascholingsbijeenkomsten georganiseerd binnen onze vereniging. We leren van en met 
elkaar. De nascholing is altijd gericht op de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. 
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6 De Ouders   
 
6.1 De betrokkenheid van de ouders bij de school 
 
U als ouder/verzorger bent nauw bij de school betrokken, immers voor uw kind is de school 
een belangrijke plaats, waar het een flink deel van zijn jonge leven doorbrengt en ervaringen 
opdoet. 
De ontwikkeling van kinderen is een boeiend proces. In dit proces heeft de school een 
belangrijke verantwoordelijkheid. Wij denken hierbij aan het leren en het ontdekken, maar 
natuurlijk ook aan de sociale en emotionele ontwikkeling. 
Het is onze taak om met deze zaken bezig te zijn, deze te onderzoeken, te stimuleren en 
eventueel te herstellen als er problemen optreden. 
Uw vertrouwen hebben we daarbij nodig. Het contact tussen u en de leerkrachten van de 
school vinden wij daarom erg belangrijk. Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken met 
de leerkracht. 
 
6.2 School-ouderovereenkomst 
 
Wat ouders van de school kunnen verwachten: 

• Het personeel van de school doet er alles aan om kwalitatief goed onderwijs aan te 
bieden, zoals beschreven in schoolplan en schoolgids. 

• De leerkrachten betrekken de ouders bij het helder krijgen van de extra 
onderwijsbehoeften van hun kind. 

• Tenminste 2 x in het jaar informeert de school de ouders over vorderingen en 
welbevinden van hun kind tijdens 10-minutengesprekjes, waar nodig worden ouders vaker 
uitgenodigd. 

• Het team besteedt extra zorg aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof of die juist 
meer aankunnen, waar nodig in samenwerking met het RPCZ (schoolbegeleidingsdienst) 
en/of schoolmaatschappelijk werk. 

• Het team spreekt met respect over de ouders en hun kinderen. 

• In de school wordt gewerkt met protocollen zoals: 
 *Ontruimingsplan 
 *Pestprotocol 
 *Protocol toelating- en verwijdering leerlingen 
 *Klachtenregeling 

• De school houdt zich aan de leerplichtwet. De kinderen krijgen alleen volgens 
vastgestelde regels verlof. 

• Ongeoorloofd verlof wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. 

• Samen met de ouders werkt de school aan een leefbare en veilige school. 
 

Wat school van de ouders mag verwachten 

• Ouders zorgen ervoor dat de kinderen op tijd op school zijn. 

• Ouders tonen belangstelling voor de school en zijn (zoveel mogelijk) aanwezig op 
informatieavonden, ouderavonden en 10-minutengesprekjes. 

• Ouders zien erop toe dat de kinderen hun huiswerk maken. 

• Ouders en kinderen leven de schoolregels en protocollen na. 

• Ouders geven relevante informatie tijdig door aan de school. 

• Ouders tonen zich bereid om mee te helpen (waar mogelijk) bij activiteiten, die 
ondernomen worden (schoonmaak, sportdag, schoolreisje, excursies etc.). 

• Ouders zorgen ervoor dat hun kinderen de leerplicht nakomen. 

• Als ouders het niet eens zijn met bepaalde handelingen van de leerkracht, dan bespreken 
zij dit zonder aanwezigheid van het kind. 

• Ouders spreken met respect over de school, leerkrachten, leerlingen en andere ouders. 

• Ouders dragen bij aan een veilig klimaat buiten de school, op het dorp. 
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6.3 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 
 
Website 
Op de website kunt u alle informatie vinden die met de school te maken heeft. 
Tevens staan er foto`s op die gemaakt worden tijdens activiteiten op school. Deze foto’s 
staan achter een inlogcode. Zodra er nieuwe foto’s geplaatst zijn ontvangt u via de mail een 
code om de foto’s te bekijken. De website wordt regelmatig bijgewerkt. 
 
Briefje of Nieuwsbrief 
Ongeveer 10 keer per jaar wordt een nieuwsbrief via Parro verstuurd. Hierin leest u 
belangrijke data, gebeurtenissen en mededelingen. Mocht er tussentijds iets plaats vinden 
wat niet vermeld staat in de nieuwsbrief ontvangt u tijdig een bericht via Parro of  via de mail. 
 
Facebook 
U kunt ons ook volgen op Facebook. 
 
6.4 Inspraak van ouders 
 
Lid worden van de Primas-Scholengroep 
De Goede Polder maakt deel uit van de Primas-scholengroep. De leden van deze vereniging 
zijn ouders van schoolgaande kinderen en anderen die met onze scholen meeleven. Als lid 
kunt u invloed uitoefenen op het beleid van het bestuur. U kunt meepraten en meebeslissen 
in de ledenvergadering en eventueel als lid van de MR of als bestuurslid. 
Voorwaarde voor het lidmaatschap zijn: 
* instemming met de grondslag van de vereniging 
* het betalen van de jaarlijkse contributie à € 10,00. 
Voor meer informatie kunt u bij het bestuur of op school terecht. 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
Alle ouders kunnen meedenken, meepraten over de school. Dit kan via de 
medezeggenschapsraad. In deze raad zitten twee ouders, die voor een periode van 3 jaar 
zijn gekozen. Ook twee teamleden maken deel uit van de medezeggenschapsraad. De 
directeur is adviserend lid. De raad denkt mee over onderwerpen die met het beleid van de 
school te maken hebben. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de vakantieregeling, de besteding 
van de ouderbijdrage, de inzet van het personeel, sollicitatieprocedures, e.d. In het MR-
reglement staat bij welke onderdelen de MR- instemmingsrecht heeft en bij welke 
adviesrecht. 
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
Naast de MR is er de GMR. De MR gaat over de schoolaangeledenheden en de GMR over 
de bovenschoolse aangelegenheden van alle Primas-scholen. 
 
6.5 Ouderactiviteiten 
 
Aan het eind van het schooljaar ontvangt u een ouderhulplijst waarop u in kunt vullen aan 
welke taken u het volgend schooljaar uw bijdrage wilt leveren. Dit kunnen de volgende taken 
zijn:   
* schoolse activiteiten zoals: handvaardigheid, werken met computers, vieringen, 
schoonmaken, feesten, ontdekkasteel, schooltuin, kinderen rijden naar verschillende 
locaties, enz.  
* buitenschoolse activiteiten zoals: hulp bij sportactiviteiten, schoolreisjes/ schoolkamp, enz. 
Buitenschoolse activiteiten die niet door de school worden georganiseerd vallen niet onder 
verantwoordelijkheid van school. Ouder(s)/verzorger(s) zijn zelf, samen met de 
organiserende organisatie, verantwoordelijk voor hun kind(eren) wanneer zij hen aan 
activiteiten mee laten doen.      
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6.5.1 Ouderbijdrage 
 
Ouderbijdrage = vrijwillig 

Alle leerlingen doen mee! 

Bij Primas-scholengroep en de daaronder ressorterende scholen is de ouderbijdrage te allen 
tijde vrijwillig. Het niet voldoen van de ouderbijdrage heeft nooit gevolgen voor de kansen 
van een kind. Alle leerlingen participeren in alle activiteiten, voor hen worden geen 
vervangende activiteiten georganiseerd.   

Leerlingen worden (omwille van het niet voldaan van de vrijwillige ouderbijdrage) nooit 
uitgesloten. 

Het bestuur draagt zorg dat de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage naar redelijkheid en 
billijkheid wordt vastgesteld, en dat iedere andere vorm van financiële bijdrage van ouders 
aan het onderwijs middels instemmingsrecht van onze Medezeggenschapsraad wordt 
vastgesteld.  

Van de bijdrage worden activiteiten bekostigd die niet door de rijksvergoeding bekostigd 
worden zoals vieringen, feesten, sportdagen, schoolreisjes, schoolkamp, excursies of 
projecten, onderhoud speelterrein wanneer het schoolbudget en hulp van ouders niet 
toereikend is.  
Daarnaast heeft het ook betrekking op ons specifieke aanbod zoals De Pittige Primasklas.  
Voor de vrijwillige bijdrage ontvangt u 2 facturen. De eerste factuur ontvangt u bij aanvang 
van het schooljaar voor de bekostiging van alle bovengenoemde activiteiten, de tweede 
factuur ontvangtt u zodra de kosten voor schoolreis/schoolkamp bekend zijn. 

De hoogte van de vrijwillige bijdrage voor diverse activiteiten is dit schooljaar vastgesteld op 
€ 32,50. De vrijwillige bijdrage voor de schoolreis van groep 1 -2 zal ongeveer uitkomen op 
een bedrag van € 15,00, voor de schoolreis van groep 3 t/m 6  op ongeveer € 25,00 voor 
schoolkamp op ongeveer € 90,00. 
 
6.6 Naschoolse opvang (BSO) voorschoolse opvang (VSO) 
 
BSO wordt verzorgd door kinderopvang De Maneblussertjes. 
Er is naschoolse opvang op dinsdag en donderdag na 14.00 uur. 
Wanneer er vraag komt naar BSO op de andere dagen zal er gekeken worden of uitbreiding 
mogelijk is. Ditzelfde geldt voor de vraag naar VSO ( voorschoolse opvang). Ook bij 
studie(mid)dagen kunt u navragen of opvang geregeld kan worden. 
Voor info en vragen zie: www.maneblussertjes.nl,  
email: info@maneblussertjes.nl, Tel. Nr. 0118-436181 
 
6.7 Contacten en overleg leerkracht en ouder over het kind betreffende 
leervorderingen en/of bij problemen 
 
Belangrijk voor een goede relatie tussen ouders en leerkrachten is het niet aarzelen om bij 
elkaar aan te kloppen, ook al zijn er geen grote problemen.  
 
Regelmatig komt de schoolmaatschappelijk werkster op school. Zij is beschikbaar voor alle 
ouders. Vooraf kunt u zich inschrijven om een gesprek met haar te voeren. 
De kinderen van groep (1* na 6 maanden onderwijs) 2 t/m 8 krijgen tweemaal per jaar een 
rapport mee naar huis. Tweemaal per jaar is er een mogelijkheid tot een tien-
minutengesprek. Hiervoor krijgt u een uitnodiging. De kinderen van groep 7/8 kunnen bij het 
tien-minutengesprek uitgenodigd worden. Voor de kinderen van groep 8 is er een adviserend 
gesprek over de vervolgopleiding van uw kind.  

http://www.maneblussertjes.nl/
mailto:info@maneblussertjes.nl
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Als er vragen zijn over uw kind of over schoolaangelegenheden, dan vinden wij het fijn dat u 
een afspraak met ons maakt. Deze afspraken zullen na schooltijd plaatsvinden. 
 
Wel dringen we erop aan om de juiste procedure in acht te nemen: 
- In eerste instantie kunnen ouders met leerkrachten, suggesties, ideeën, enz. terecht bij de 
groepsleerkracht van hun kind. 
- Als dit gesprek niet tot een oplossing leidt of onbevredigend verloopt, kan contact 
opgenomen worden met de directeur. 
- In laatste instantie is de algemeen directeur te benaderen. 
 
6.7 Klachtenregeling  
 
Het is mogelijk dat er zich tijdens het schooljaar problemen voordoen. Probeer bij een klacht 
eerst het probleem op te lossen met de betrokken persoon of personen en op de plaats waar 
het probleem zich afspeelt. U kunt bijvoorbeeld een leerkracht aanspreken, of afhankelijk van 
de klacht de directeur. Een rustig gesprek op een afgesproken moment (dus niet bij het hek of 
drie minuten voor schooltijd) kan vaak al heel veel oplossen. Leidt dit gesprek niet tot een 
bevredigend resultaat dan kunt u een stap verder gaan en zich wenden tot: 
A: het bevoegd gezag 
B: de geschillencommissie. 
Een klacht moet u schriftelijk indienen.  
Op de schoolwebsite is informatie (Wat te doen bij een klacht?) beschikbaar over de 
behandeling van klachten door het bestuur van de Vereniging.  
Geschillencommissies Bijzonder onderwijs GCBO: 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
070-3861697 
info@gcbo.nl 
www.gcbo.nl 
 
6.7.1 vertrouwenspersoon  
 
Binnen onze school is een contactpersoon aangesteld voor hulpverlening bij ongewenste 
intimiteiten, geweld, agressie en/of seksuele intimidatie. 
De intern contactpersoon voor  onze school is: Evelien Corbijn, de IB-er. 
De extern vertrouwenspersoon is huisarts dr. M.F.J.M. ten Have, huisartsenpraktijk 
Kamperland. 
 
6.8 Verzekering 
 
Het schoolbestuur heeft bij de Raetsheren van Orden te Alkmaar, in overleg met de MR en 
het personeel, een schoolongevallenverzekering afgesloten. 
Het is een aanvullende verzekering bij lichamelijk letsel. De Polis is op school aanwezig 
(digitaal). 
Deze schoolongevallenverzekering is van kracht; 
A Tijdens verblijf in de schoolgebouwen of daarbij behorende terreinen,      
    alsmede het gaan van huis naar school of omgekeerd, gedurende ten   
    hoogste één uur voor en één uur na schooltijd. 
B Tijdens verblijf op sportvelden, tijdens deelname aan schoolsportdagen,  
    in gymlokalen, zwembaden, e.d., mits in schoolverband en onder  
    toezicht, alsmede op ouderavonden en schoolfeestjes. Ook in de vakanties. 
C Tijdens schoolreizen, in vakantieverblijven, tijdens excursies en uitstapjes  
    in schoolverband, zowel in Nederland als daarbuiten in Europa, mits en  
    zolang de leerlingen onder toezicht staan van de leerkrachten of van   
    daartoe door de schoolleiding aangewezen leiders of leidsters. 

mailto:info@gcbo.nl
http://www.gcbo.nl/
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7 Andere regels en regelingen  
 
7.1 Algemeen 
 
De schoolgids wordt ieder schooljaar geactualiseerd. De schoolgids wordt op de website 
geplaatst en per e-mail verzonden, zodat alle ouders zich kunnen informeren. Indien 
gewenst wordt de schoolgids als boekwerk meegegeven.  
 
7.2 Regels 
 
Op onze scholen van de vereniging gelden zogenaamde schoolregels. Regels zijn er om de 
omgang met elkaar zo goed mogelijk te laten verlopen. Wanneer u als ouder(s)/verzorger(s) 
uw kind opgeeft aan een van de scholen van onze vereniging dan wil dat ook zeggen dat u 
deze regels accepteert. Het bevoegd gezag wil dat een school een plek is waar iedereen vol 
vertrouwen naar toe gaat. 
 
7.3 Werken aan een sociaal veilig leer-, leef-  en speelklimaat  
 
We streven ernaar dat ieder zich veilig kan voelen binnen en buiten de school: leerlingen, 
leerkrachten en ouders. Om dit te kunnen bereiken hebben we de steun van, en de 
samenwerking met de ouders nodig. 
De VIVO-training wordt daarbij o.a. ingezet.  Deze training gaat uit van de mogelijkheden van 
de groep en aandacht voor elkaar om te komen tot een betere samenwerking en een 
respectvolle omgang met elkaar. De leerkracht en de ouders zijn de spiegel voor de 
kinderen. Onder groep kan men verstaan, het gezin, de klas, vriendengroep om uiteindelijk 
op een verdraagzame manier aan onze samenleving deel te nemen. Motto: alles begint bij 
jezelf! 
 
7.4 Pestprotocol 
 
Ondanks alle inspanning komt het voor dat een leerling zich (ernstig) misdraagt. Omdat het 
bevoegd gezag haar personeel en de overige leerlingen hiertegen wil beschermen, gelden 
de volgende maatregelen. De maatregelen worden in het pestprotocol en de 
schorsingsprocedure verwoord.  
 
De grondregels:      Zuinig zijn op spullen 

Elkaar geen pijn doen  
Samen spelen, samen delen 

De sancties: 
bij het overtreden van de regels wordt het pestprotocol gebruikt: 
1. De kinderen krijgen een herinnering. De regel wordt benoemd. 
2. De kinderen krijgen een waarschuwing. De regel en de sanctie bij de volgende 

overtreding worden benoemd.  
3. Bij een volgende overtreding krijgen de kinderen een Time-out. Ze worden uit de situatie 

geplaatst op een afkoelplek (van tevoren afgesproken) of buiten het lokaal uit het zicht 
van de kinderen. De ouders worden op de hoogte gesteld! 

4. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek, waarin we bespreken hoe we verder te 
werk gaan (evt. schorsing). 

ALTIJD GELDT: BIJ RESPECTLOOS GEDRAG GELIJK EEN TIME-OUT! 
Voor groep 1/2 worden de regels per dag gehanteerd.  
 
U begrijpt dat het pestprotocol een duidelijke grens is om de veiligheid van alle kinderen te 
garanderen. Vanuit onze christelijke identiteit en onderwijskundige visie geloven we meer in 
de positieve benadering naar elkaar toe. Samen leven en samen werken moeten geleerd 
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worden. Leerkrachten hebben een belangrijke rol, zij zijn het voorbeeld voor de kinderen. 
Onze ervaring leert dat preventief handelen veel ongewenst gedrag voorkomt.  
 
7.5 Schorsing 
 
Leerlingen kunnen voor een tijdje van school worden gestuurd. Dat heet schorsing.  
Bij ernstige misdragingen of wangedrag kan de directeur na overleg met de groepsleerkracht 
en de ouders een leerling voor ten hoogste één week schorsen. In dit geval heeft er dus 
vooraf overleg plaatsgevonden met de ouders. 
Er zijn dan ook vooraf afspraken gemaakt over de duur van de schorsing, de voorwaarden 
waaronder de leerling weer naar school mag komen en de activiteiten die de leerling tijdens 
de schorsing moet ondernemen (huiswerk, strafwerk). 
De afspraken worden op schrift gezet, gaan naar de ouders, inspectie en leerplichtambtenaar 
en komen in het leerlingendossier.    
Wanneer een leerling zich dusdanig gedraagt dat de lichamelijke of geestelijke gezondheid 
van medeleerlingen of personeel van de school acuut in gevaar komt, kan de directeur na 
overleg met de groepsleerkracht een leerling onmiddellijk schorsen. De ouders worden 
meteen gebeld en verzocht hun kind zo spoedig mogelijk op te komen halen. De betrokken 
groepsleerkracht doet zijn/haar verhaal aan de directeur. Tenminste binnen 24 uur na de 
schorsing gaat de directeur samen met een van de leerkrachten (bij voorkeur niet de 
groepsleerkracht), namens het bevoegd gezag, een gesprek aan met de ouders en evt. de 
betreffende leerling. De ouders kunnen hun verhaal doen en er worden afspraken gemaakt 
over de duur van de schorsing en de voorwaarde waaronder de leerling terug kan komen 
naar school. 
Daarna wordt de groepsleerkracht op de hoogte gesteld door de directeur. Het bevoegd 
gezag wordt direct op de hoogte gebracht. Van alle gesprekken worden verslagen gemaakt, 
die worden ondertekend door de directie en de ouders. Deze verslagen gaan naar de ouders 
en komen in het leerlingendossier. 
 
7.6 Verwijdering 
 
Meerdere schorsingen kunnen leiden tot definitieve verwijdering van de school. 
Een besluit tot definitieve verwijdering wordt door de schoolleiding schriftelijk aan de ouders 
medegedeeld, met opgave van redenen. Een afschrift gaat naar het bevoegd gezag, de 
inspectie en de leerplichtambtenaar en komt in het leerlingendossier. 
De schoolleiding stelt de ouders in de gelegenheid om zich over de kwestie uit te spreken. 
Ouders kunnen de inspectie ter bemiddeling vragen. 
Blijft de schoolleiding/het bevoegd gezag bij zijn besluit, dan kunnen de ouders schriftelijk 
bezwaar aantekenen. In dat geval moet het bevoegd gezag binnen vier weken schriftelijk op 
dat bezwaarschrift reageren.  
Wanneer de schoolleiding/het bevoegd gezag nog vasthoudt aan het besluit om de leerling 
te verwijderen dan kunnen de ouders in beroep gaan bij de rechter. 
Het bevoegd gezag/de schoolleiding zal een andere school voor de leerling zien te vinden. 
Lukt dit in acht weken niet, dan mag de school de leerling de toegang tot de school 
weigeren. Wanneer ouders en school met elkaar in een dergelijke situatie belanden, is het 
voor de ouders verstandig om zich af te vragen of zelf als ouders een andere school zoeken, 
niet de beste oplossing is in het belang van het kind. Tijdens de procedure tot verwijdering 
kan een leerling worden geschorst. 
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7.7 Veilig vervoer 
 
Als school ondernemen wij regelmatig leerzame activiteiten en uitstapjes 
(sportevenementen, natuuruitstapjes, museumbezoek etc.). Dit doen we lopend, met de fiets, 
met auto’s of per bus. Hieronder leest u de volgende afspraken: 
Lopend: 
De school houdt zich aan alle wettelijke regels op dit gebied. Er is voldoende begeleiding. 
Met de fiets: 
De school houdt zich aan alle wettelijke regels op dit gebied. De kinderen 
hebben een deugdelijke fiets. Degene die voorop en degene die achteraan 
fietst draagt een geel hesje om goed zichtbaar te zijn in het verkeer. Er is 
voldoende begeleiding. 
In auto’s van ouders en leerkrachten: 
De school houdt zich aan alle wettelijke regels op dit gebied (autogordels, 
kinderzitjes, aantal kinderen in de auto etc.) Bestuurders hebben een 
deugdelijke auto en een inzittende verzekering. Bestuurders verklaren zich goed te 
gedragen in het verkeer en veilig te rijden. 
Met de bus: 
De school houdt zich aan alle wettelijke regels op dit gebied (aantal personen in de bus, 
gordels om etc.) We huren een deugdelijk busmaatschappij in en werken met een schriftelijk 
contract. Bij twijfel over rijgedrag van de chauffeur, spreekt de leerkracht zich uit! 
In alle gevallen is een mobiele telefoon aanwezig.  
Wij vragen u een toestemmingsverklaring te ondertekenen voor het vervoer van leerlingen  
onder schooltijd. 
 
7.8 Verlof buiten de vakantie om 
 
www.lereninzeeland.nl 

 
Mag mijn kind op vakantie buiten de schoolvakanties?  
 
Nee, de leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder 
schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende 
voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:  

1 Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden  
      werkzaamheden, bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.  
2 Als het gezin in geen van de schoolvakanties in een schooljaar met vakantie kan.  
3 Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.  
 

De rechter heeft inmiddels nog een vierde voorwaarde gesteld, namelijk dat op vakantie 
gaan tijdens een schoolvakantie leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s, zie 
artikel 1.  
 
Artikel 1. Beleidsregel uitleg ”Specifieke aard van het beroep”  
Op grond van artikel 11, onder f, en 13a, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 
(Leerplichtwet) is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan vanwege het specifieke 
beroep van één van de ouders, éénmaal vrijstelling van geregeld schoolbezoek mogelijk 
voor ten hoogste tien dagen per schooljaar. Dit verlof kan geen betrekking hebben op de 
eerste twee lesweken van het jaar. Voor een kwalificatie plichtige jongere kan slechts verlof 
worden verleend voor een evenredig deel van het aantal dagen dat deze verplicht is 
onderwijs te volgen. Het hoofd van de school of instelling kan hiervoor verlof verlenen. Bij het 
begrip ‘specifieke aard van het beroep’ bedoeld in artikel 11, onderdeel f, van de 
Leerplichtwet dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden 
werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, 

http://www.lereninzeeland.nl/
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waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te 
nemen.  
Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in 
de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. 
Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de 
omzet wordt behaald is onvoldoende. Om die reden wordt een accountantsverklaring 
gevraagd. (toe te voegen bij de werkgeversverklaring of verklaring zelfstandige). 
 
NB.  

• Wij vragen u vriendelijk rekening te houden met de weken van afname van de IEP-
toetsen (doelbewust kiezen we ervoor om de IEP toetsen achter elkaar te plannen in 
een tijdsbestek van twee weken) en de eindtoets van groep 8. Zie hiervoor de 
kalender of neem contact op met de schoolleiding.  

• Wanneer een leerling buiten de schoolvakanties op vakantie gaat mist hij de lessen 
en de uitleg van de leerkracht. Om te voorkomen dat leerlingen te veel hiaten 
oplopen wordt huiswerk meegegeven en vragen wij ouders er op toe te zien dat dit 
huiswerk wordt gemaakt. Doordat wij een groot percentage leerlingen hebben die 
buiten de schoolvakanties op vakantie gaan kunnen wij onmogelijk al deze leerlingen 
de gemiste lesstof aanbieden wanneer zij weer terug zijn op school. 

• Sommige leerlingen halen de gemiste leerstof makkelijk in. Voor anderen is het een 
hele klus. Bij de beoordeling van de verlofaanvragen maken we hierin geen 
onderscheid. Ouders zijn medeverantwoordelijk voor de schoolvorderingen van hun 
kind. 

 
De Leerplichtwet kent dus geen extra snipperdagen. Schoolgaande kinderen en jongeren 
zijn minstens 12 weken vrij in een schooljaar. De school stelt de vakantiedata ruim van te 
voren vast. U wordt daarom geacht in deze periode uw gezinsvakantie te plannen. Alleen in 
uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof voor uw kind aanvragen. Het maximum extra 
vakantieverlof is 10 schooldagen per schooljaar. U dient het verlof minimaal zes weken van 
te voren schriftelijk aan te vragen bij de directeur van de school.  
 
Mocht u toch besluiten om zonder toestemming een of meerdere dagen u kind of kinderen 
niet naar school te laten gaan dan is de directeur wettelijk verplicht dit door te geven aan de 
leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan een proces-verbaal opmaken. Naar 
aanleiding van dit proces-verbaal bepaald de officier van justitie de strafmaatregel, dit is 
meestal een geldboete, per kind/ per dag.  
Verzuimmeldingen worden opgenomen in het verzuimregister van DUO ( Dienst Uitvoering 
Onderwijs te Groningen. Registratie staat daar tot het 18e jaar van desbetreffende leerling) 
 
Wanneer kan mijn kind een extra vrije dag krijgen?  
In sommige gevallen kan een leerplichtig kind een extra vrije dag krijgen. Bijvoorbeeld in het 
geval van:  

• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in 
Nederland: maximaal 2 dagen, in het buitenland: maximaal 5 dagen.  

• 12½ - of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag.  

• 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag.  

• 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.  

• Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van 
het kind: duur in overleg met directeur.  

• Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur 
in overleg met de directeur.  

• Verhuizing van gezin: één dag.  

• Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of RBL-consulent/leerplichtambtenaar)  
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• Overmacht. Dit zijn omstandigheden die onverwacht zijn dan wel buiten de wil van de 
ouders liggen. 
(N.B.. bij de aanvraag bewijsstuk toevoegen) 

 
Zo mogelijk dient het verlof 6 weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. De toe- 
en afwijzing gebeurt schriftelijk. Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de 
directeur van de school. Verlof meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij het RBL. 
Bij plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de 
directeur van de school of de RBL-consulent/leerplichtambtenaar. Bewaar altijd de 
bewijsstukken 
 
Wanneer kan mijn kind geen extra vrije dag(en) krijgen?  
Kinderen mogen nooit zonder reden van school wegblijven. Voorbeelden van redenen voor 
schoolverzuim die volgens de Leerplichtwet niet zijn toegestaan zijn onder meer:  

• Familiebezoek in het buitenland  

• Vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding  

• Gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd  

• Eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte  

• Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn  

• Vakantiespreiding  

• Samen reizen  
Voor het voldoen aan religieuze verplichtingen of de viering van niet-christelijke feestdagen 
kan maximaal één dag per verplichting worden toegekend. U dient het geplande verzuim 
minstens twee dagen van tevoren te melden bij de directeur van de school.  
 
Wie beslist over verlof?  
Over verlof korter dan 10 dagen beslist de directeur van de school. Een verlofaanvraag voor 
meer dan tien dagen moet worden ingediend op school. De directeur stuurt de aanvraag dan 
door naar het RBL dat daarover beslist. Aanvraagformulieren voor extra verlof zijn op uw 
school verkrijgbaar.  
 

Klachten of bezwaren  
Wanneer u het niet eens bent met een besluit kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene 
die het besluit heeft genomen. Een eventuele klacht over de handelwijze van een RBL-
consulent/leerplichtambtenaar kunt u richten aan de directeur/coördinator van het RBL Het 
bezwaarschrift moet tenminste de volgende gegevens bevatten:  

• naam en adres van belanghebbende  

• datum van het bezwaarschrift  

• korte omschrijving van het besluit/de situatie  

• uw ondersteunende argumenten voor uw klacht  

• handtekening of volmacht
Contactgegevens RBL Walcheren:  
Bezoekadres: Stadskantoor Middelburg Kanaalweg 3 4337 PA Middelburg  
Postadres : Postbus 6000 4330 LA Middelburg  
T. 0118 - 675 653 E: rbl@middelburg.nl  
Bronnen: www.lereninzeeland.nl website RBL Walcheren  
www.leerplichtwegwijzer.nl website opgezet door Ingrado brancheorganisatie Leerplicht / RMC 

NB. De controle op naleving van de leerplichtwet is aangetrokken. Waren het tot 2012 de 
ouders die financiële risico’s liepen, nu zijn het ook de scholen die boetes opgelegd krijgen 
als ze zich niet aan de wettelijke regels houden. 
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Spelregels bij het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties. 

• Dien uw aanvraag tijdig in (bij voorkeur minimaal zes weken van tevoren) 

• Bij de aanvraag dient u een standaardformulier werkgeversverklaring/eigen verklaring + 
accountantsverklaring toe te voegen (formulieren op school te verkrijgen) 

• Bewijsstukken bij aanvraag voor jubilea e.d. moeten worden bijgevoegd. 

• Wacht met boeken van een vakantie tot u uw aanvraag getekend retour heeft ontvangen, 
dit om problemen te voorkomen 

• We verzoeken u geen verlof op te nemen in de weken waarin de Citotoetsen worden 
afgenomen. Zie schoolkalender: Cito’s in de maanden Januari en Juni, de eindtoets groep 
8 in april. 

• Er kan eenmaal per jaar vakantie opgenomen worden.  
 
Ongeoorloofd verzuim. 
Afspraken voor logopedie, fysiotherapie, regulier tandarts bezoek e.d. moeten buiten de 
schooltijden worden gepland. Te laat op school komen is ook een vorm van ongeoorloofd 
verlof. Bij 9 keer te laat komen wordt er contact opgenomen met de ouders, bij 12 keer wordt 
dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.  
(zie verzuimkaart RBL op onze website. Verzuimmeldingen worden opgenomen in het verzuimregister 
van DUO- Dienst Uitvoering Onderwijs te Groningen) 

 
 
 
7.9 Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders 

1. Bij inschrijving van de leerling wordt melding gedaan van de gezinssituatie waarin 
deze opgroeit, alsook van de gezagsrelatie met betrekking tot de afzonderlijke 
ouders. Indien van toepassing zijn de adressen van beide ouders bij de school 
bekend, alsmede de relevante passages uit het ouderschapsplan en de beschikking 
van de rechter. Bij wijzigingen dienen de ouders de school (de verantwoordelijke 
afdelingsleider/directeur) daarvan direct in kennis te stellen onder overlegging van de 
passages uit de  gerechtelijke stukken. Wanneer beide ouders gezamenlijk het 
ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding hebben behouden), dan blijven zij in 
gelijke mate recht op informatie en consultatie door de school houden.  
 

2. In geval van echtscheiding of verbreking van de relatie tussen ouders, neemt de 
school jegens hen beiden een neutrale positie in. De school onthoudt zich dus van 
betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt 
zich primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling. 

 
3. Er is een verplichting van ouder tot ouder om informatie te verstrekken. Op grond van 

artikel 1:377b BW is de ouder die belast is met het gezag gehouden om de andere 
ouder die niet met het gezag belast is op de hoogte te stellen van gewichtige 
aangelegenheden met betrekking tot de persoon van het kind en deze te raadplegen 
over daaromtrent te nemen beslissingen.  

 
4. Alle ouders met gezag hebben het hetzelfde recht op informatie en consultatie door 

de school. De wet maakt geen onderscheid tussen verzorgers en niet-verzorgers.  
 

5. Welke informatie de school op verzoek van de ouder, bij wie de leerling niet woont, 
aan hem/haar verstrekt, is afhankelijk van de wettelijke positie ten opzichte van de 
leerling: 

 
A. In geval van (mede) gezag omvat de informatieverstrekking ten minste: 
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- het verstrekken van de schoolgids, de nieuwsbrieven, de rapporten/ 
toetsresultaten van de leerling in kwestie, overige relevante informatie over de 
leerling; 

- uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel 
activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is; 

- verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in 
het kader van diens schoolloopbaan; 

- inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het 
leerlingendossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar. 
 

Uitgangspunt hierbij blijft dat beide ouders op gelijke wijze geïnformeerd en 
geconsulteerd worden. Met andere woorden er is geen sprake van onderscheid 
tussen verzorger en niet-verzorger. Dit nog los van het feit dat in geval van co-
ouderschap dit onderscheid niet te maken is. 
 
B. De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie 

over belangrijke feiten en omstandigheden.  
Op basis van jurisprudentie: rapporten, informatie rond schoolkeuze, informatie  
met betrekking tot de schoolloopbaan, specifieke problemen tenzij 
a. de informatie ook niet aan de met het gezag of verzorging belaste ouder zou 

worden verstrekt ( zie artikel 377c BW) of 
het belang van de leerling zich daartegen verzet. Indien de school een 
verzoek om informatie afwijst, zal zij dit met redenen omkleed kenbaar maken 
aan verzoeker/verzoekster.  
 

6. De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide 
ouders. In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken. Er 
moet dan een verzoek worden ingediend bij de verantwoordelijke directeur voor een 
afzonderlijk gesprek op de ouderavond. Dit wordt ruim voor het eerstvolgende 
gesprek worden vastgelegd.  

 

7. In situaties waarin de school ten aanzien van de informatieverstrekking vermoedt dat 
informatieverstrekking niet in het belang van de leerling is, dan zal zij de kwestie 
voorleggen aan een onafhankelijke deskundige zoals de huisarts, psycholoog.  Met 
het oog op artikel 377c en het risico dat naar de rechter gegaan wordt, is een 
onafhankelijk advies een vereiste. 
Andere zaken dan informatieverstrekking 

8. Verlof  
In geval van een verzoek voor verlof buiten de schoolvakanties om dienen beide 
ouders hier toestemming voor te verlenen. 
 

9. Huisbezoek 
Een eventueel huisbezoek door de groepsleerkracht vindt plaats bij de 
gezaghebbende/verzorgende ouder. Het is wenselijk voor de leerkracht dat beide 
ouders bij dit gesprek aanwezig zijn. Er zal geen afzonderlijk bezoek bij de niet 
gezaghebbende ouders plaatsvinden. 

10. Wijziging geslachtsnaam 
Als een ouder ten gevolge van een (echt)scheiding een andere achternaam 
geslachtsnaam) van de leerling opgeeft kan de school hierin niet meegaan tot eerst 
een verzoek tot naamswijziging bij de rechter wordt ingediend en gegeven is. In ieder 
geval zal de school niet toestaan dat de leerling wordt ingeschreven onder een 
andere naam dan de officiële, zonder dat beide ouders het daarover eens zijn dan 
wel nadat de rechter in de geslachtsnaamwijziging heeft toegestemd. 
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11. De in- of uitschrijving van een kind 
Ouders die gezamenlijk het gezag dragen over het kind moeten samen 
overeenstemming over de inschrijving bereiken. Het is echter niet noodzakelijk dat de 
ouders samen de inschrijving verrichten. In beginsel mag de school er ter goeder 
trouw op vertrouwen dat als één van de met het gezag belaste ouders een kind op 
een school in- of uitschrijft, deze inschrijving met goedvinden van de andere ouder 
heeft plaatsgevonden. Als de school weet of vermoedt dat de inschrijving wordt 
gedaan door een gescheiden ouder doet de school er goed aan om te onderzoeken 
of de andere ouder het eens is met de inschrijving. Indien de school weet of behoort 
te weten dat de andere met het gezag belaste ouder niet op de hoogte is van deze 
inschrijving of het oneens is met de inschrijving, mag het bevoegd gezag de 
inschrijving niet accepteren De ouder moet dan eerst zorgen voor (vervangende) 
instemming van de andere ouder om de leerling in of uit te kunnen schrijven. Als de 
beide ouders het samen niet eens worden over een inschrijving zullen zij zelf stappen 
moeten ondernemen om dit verschil van mening te beslechten. Tot het moment dat 
er door de ouders overeenstemming is bereikt over de inschrijving op een school of 
een rechter dit geschil heeft beslecht, kan het bevoegd gezag de inschrijving niet 
accepteren. Indien een dergelijke patstelling ertoe leidt dat een kind onnodig thuis 
komt te zitten doet de school er goed aan de leerplichtambtenaar in te schakelen. 
Indien slechts een van de ouders is belast met het ouderlijke gezag kan het bevoegd 
gezag volstaan met de handtekening van de ouder die belast is met het gezag. Het 
bevoegd gezag kan de inschrijving van de leerling in dit geval ook accepteren als de 
ouder zonder gezag niet instemt met de inschrijving. 
 

12. Nieuwe partner 
Als een van de ouders een nieuwe partner heeft mag de school niet zonder meer de 
informatie over de voortgang van het kind aan de nieuwe partner verstrekken. Daar is 
in beginsel toestemming van de andere ouder (met gezag) voor nodig. De nieuwe 
partner is in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, immers een derde 
en de school mag zonder instemming van de beide ouders met gezag geen 
informatie over de leerling verstrekken aan derden. 
Als beide ouders gezag hebben, mag een van de ouders dus in beginsel ook niet 
zonder toestemming van de andere ouder een nieuwe partner meenemen naar een 
oudergesprek. Mochten beide ouders instemmen met de aanwezigheid van de 
nieuwe partner bij een oudergesprek, dan kan school ook zelf besluiten deze nieuwe 
partner niet toe te laten tot het oudergesprek. De school heeft immers slechts de 
verplichting om ouders van leerlingen te informeren over de voortgang van de leerling 
en hoeft hierover niet in gesprek te gaan met derden. 
De situatie ligt echter anders wanneer de nieuwe ouder gezien moet worden als de 
verzorger (of voogd) van het kind. Onder de definitie van ouder in de WPO en de 
WVO worden ook personen die als verzorger aangemerkt worden begrepen. Nieuwe 
partners van ouders die tevens verzorger zijn in de zin van de WPO en WVO hebben 
ook recht op informatie over de voortgang van het kind en mogen dus ook deelnemen 
aan ouderavonden. De school hoeft hier geen instemming van de andere ouder voor 
te vragen. 
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7.10  Wanneer ouders met hun kind(eren) van school willen wisselen 

Aanmeldprocedure   (anders dan bij verhuizing) 

Stap 1  

Afspraak met de directeur voor een oriënterend gesprek  
In dit gesprek zal de directeur kennismaken met de ouders, zal deze tekst en uitleg geven 
over CBS De Goede Polder  en een uitleg geven over de aanmeldprocedure.  Op basis van 
deze informatie kunnen ouders dan beslissen of ze verder willen gaan met deze procedure.  

Stap 2  

Gesprek met de Intern Begeleider (IB-er) en directeur 
In dit gesprek met de ouders zal de IB-er inzoomen op de onderwijsbehoefte van het kind. 
Hierbij zal gekeken en gesproken worden over de sociaal emotionele- en de leerontwikkeling 
van het kind. Hierbij worden de gegevens van de school, waarop het kind op dat moment 
onderwijs volgt, meegenomen.  

Voorafgaand aan dit gesprek verwachten we van de ouders dat:  
* Zij de school (waarop het kind nu zit) op de hoogte stellen van hun voornemen om hun kind 
wellicht van school te laten wisselen.  

* Zij toestemming geven om informatie over het kind beschikbaar te stellen aan de IB-er. 

Stap 3  

Directeur, IB-er en betrokken groepsleerkracht(en) zullen een besluit nemen tot het al dan 
niet plaatsen van het kind.  
Bij plaatsing wordt tevens het moment waarop en de groep waarin het kind dan geplaatst 
kan worden*.  

Men neemt daarbij de volgende overwegingen mee:  

* De sociaal emotionele ontwikkeling van het kind  
* De didactische ontwikkeling van het kind; de onderwijsbehoefte, belemmerende- en 
stimulerende kind factoren  

* Of binnen de groep waarin het kind geplaatst wordt, de benodigde zorg en aandacht 
geboden kan worden voor zowel het kind dat geplaatst wordt, als ook voor de kinderen die al 
in die groep zitten. 

Stap 4  

De directeur koppelt het besluit mondeling aan de ouders terug. 
*Een wisseling van school vindt in principe niet plaats gedurende het lopende schooljaar. 

Zwaarwegende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat er een uitzondering wordt 
gemaakt. 
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7.11 Privacy CBS De Goede Polder  Primas-scholengroep 

Op school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in 
het privacyreglement van onze organisatie. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen 
we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is 
voor het onderwijzen en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor 
nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn 
voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders 
(zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend 
personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en 
vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is 
voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of 
ADHD). In verband met de identiteit van onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging 
registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen 
houden, maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht. 

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. 
De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys.  
Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers 
van onze school. Omdat onze school onderdeel uitmaakt van Primas-scholengroep, worden 
daar een beperkt aantal persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeen-
schappelijke administratie. 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de 
gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn 
opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te 
laten verwijderen.  

Op onze school hebben we een privacyreglement (zie www.primas-scholengroep.nl ). Hierin 
staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn 
van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.   

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een 
beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen 
identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers op bestuursniveau 
overeenkomsten afgesloten over de gegevens die zij van ons krijgen, zodat misbruik van die 
informatie door de leverancier wordt voorkomen.  

 
Basispoort 
Als school maken wij gebruik van Basispoort om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot 
digitaal leermateriaal van de school. Basispoort geeft op haar website informatie over privacy 
(http://info.basispoort.nl/privacy).  

Inschrijfformulier 

De meeste vragen op het inschrijfformulier spreken voor zich. De gegevens die u heeft 
ingevuld op het inschrijfformulier, worden opgeslagen in de leerlingadministratie van onze 
school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is 
de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent onder andere dat de 
gegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot 
alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het recht 
om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking 
heeft op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op 
uw verzoek - de informatie verbeteren of aanvullen.   
 
 

http://www.primas-scholengroep.nl/
http://info.basispoort.nl/privacy
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8 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 
 
8.1 Toetsing en registratie 
 
De kwaliteit van ons onderwijs wordt volgens een vaste cyclus gewaarborgd. In deze 
kwaliteitscyclus zijn toets- en evaluatiemomenten opgenomen, die ons zicht geven op de 
ontwikkeling van ons onderwijs. We onderscheiden verschillende vormen van toetsing en 
evaluatie van onze onderwijskwaliteit: 
 
8.1.1 Jaarplan 
 
Elk schooljaar wordt een jaarplan opgesteld. Aan het eind van het schooljaar wordt het 
jaarplan geëvalueerd en vastgesteld. Hierin staat onder andere beschreven welke 
onderwerpen we willen aanpakken en vernieuwen. Deze onderwerpen passen binnen onze 
visie en missie. 
 
8.1.2 Schoolplan 
 
Om de 4 jaar stellen we een nieuw schoolplan op. Het schoolplan is enerzijds een document 
om binnen ons onderwijs verder te werken aan de ontwikkeling van ons kwaliteitsbeleid. 
Anderzijds is het een document waarmee, we verantwoording afleggen aan de overheid 
(inspectie). Bij het opstellen van het schoolplan door de directeur wordt het team, de MR en 
directeurenkring betrokken.  
 
8.1.3 Bekwaamheidsdossier 
 
In het bekwaamheidsdossier houden leerkrachten hun eigen professionele ontwikkeling bij. 
De persoonlijke actieplannen, persoonlijke ontwikkelingsplannen, functionerings- en 
beoordelingsgesprekken zijn gerelateerd aan de eigen ontwikkeling en de visie en missie 
van de school.  
 
8.1.4 Vierjaarlijkse deelname aan een tevredenheidsonderzoek 
 
In het schooljaar 2018-2019 is het tevredenheidsonderzoek bij ouders en leerlingen van 
groep 3 t/m 8 gehouden. De kwaliteit van het onderwijs, de sfeer en de schoolomgeving 
worden onderzocht. De resultaten worden door de school in het schoolplan verwerkt en zijn 
te vinden in hoofdstuk 9 van deze gids. 
 
8.1.5 Bezoek onderwijsinspectie 
 
Regelmatig bezoekt de inspecteur van het onderwijs de scholen. De kwaliteit van het 
onderwijs wordt getoetst aan de wettelijk gestelde eisen. Het laatste inspectiebezoek was in 
oktober 2015. Het rapport is te vinden op internet: www.onderwijsinspectie.nl.  We werken 
met veel inzet volgens ons plan van aanpak om verbeterpunten te realiseren.  
De verbeterpunten waren: 
Verhogen van onze leeropbrengsten. 
Realiseren van een taakgerichte werksfeer. 
Nog beter afstemmen van ons onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en 
daarbij differentiëren in instructie volgens het directe instructiemodel. 
Op het gebied van kwaliteitszorg: een systeem ontwikkelen om  jaarlijks systematisch de 
kwaliteit van onze opbrengsten te evalueren en het borgen van de kwaliteit van leren en 
onderwijzen. 
 
 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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9 De resultaten van ons onderwijs 
De vorderingen van uw kind worden door middel van toetsen gevolgd. Wij gebruiken naast 
de methodeafhankelijke toetsen ook de methodeonafhankelijke toetsen. De resultaten van 
alle toetsen worden in ons digitaal leerlingvolgsysteem ingevoerd. Het leerlingvolgsysteem 
heet ‘ParnasSys’. We kunnen op deze manier het individuele kind, de jaargroep en de hele 
school volgen. De gegevens gebruiken we om ons onderwijs aan te passen aan de kinderen. 
De bedoeling is dat het niveau van de kinderen al naar gelang hun mogelijkheden verhoogd 
wordt.  Hier volgt het overzicht. 
 

Groep  Ontwikkelingsgebied 
 

Observatie / toetsen  

1/2 Ontwikkeling van de kleuters 
 

Kijk-leerlingvolgsysteem  

3 t/m 8 Sociaal-emotionele ontwikkeling IEP leerlingvolgsysteem 
 

3 Aanvankelijk lezen  Toetsen behorend bij methode Lijn 3 
CITO en IEP leerlingvolgsysteen 

4 t/m 8 Voortgezet technisch lezen IEP leerliingvolgsysteem en Cito DMT groep 3- 4  
 

3 (4) Begrijpend luisteren 
 

CITO Begrijpend luisteren 

4 t/m 8 Begrijpend lezen  Toetsen behorend bij methode Nieuwsbegrip 
IEP Begrijpend lezen 

4 t/m 8 Spelling- en taalonderwijs Toetsen behorend bij methode Taal Actief  
IEP spellingtoetsen  

3 t/m 8 Rekenen en wiskunde Toetsen Wereld in getallen 
IEP Rekentoetsen 

8 Keuze voortgezet onderwijs Schooladvies voortgezet onderwijs  
IEP Toets groep 8 

1 t/m 8 Digitaal leerling volgsysteem  
 

Parnassys  

 
 
IEP-resultaten IEP eindtoets  
School:   landelijk gemiddelde: 
2018: 85  81 
2019: 84,3  81,8  
2020:  x                      dit jaar is er geen eindtoets afgenomen i.v.m. de Coronacrisis 
2021: 85,8  79,7   
2022: 79,4                  80,0 
 
 
 
Verwijzing voortgezet onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 

Schooljaar VMBO-
b/k 

VMBO-k MAVO MAVO/HAVO 
HAVO Coach 

HAVO HAVO/VWO VWO Aantal 
leerlingen 

2021-2022 1  2  2   5 

2020-2021    1 4  1 6 

2019-2020  1 2 1 1 1 2 8 

2018-2019  3  1 3 1 1 9 

2017-2018  1 2 2 1 1 1 8 

2016-2017   4 4  3 2 13 
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Uitslag tevredenheidenquête 2019 (Wordt 1 x in de 4 jaar gehouden) 
Ouders geven onze school gemiddeld een:    
8,3 voor de sfeer en eveneens een 8,2 voor het leren 
Top vinden zij ( samengevat): 

• groepsoverstijgende activiteiten met combinatie van leerlingen uit groep 1 t/m 8 

• de kleine klassen/ kleinschaligheid 

• aandacht voor de individuele leerling 

• korte lijnen met de leerkrachten/ het team 

• communicatie/ nieuwsbrief 

• de goede sfeer, rust en gemoedelijkheid die de school uitstraalt. 
 
De resultaten van de tevredenheidsenquête van de kinderen in 2019 zijn: 
Kinderen ( groep 5 t/m 8)  geven onze school gemiddeld een 
8,5 voor de sfeer en een 8.6 voor het leren op school. 
Een greep uit de opmerkingen van de kinderen: 

Top: 

• de juf legt goed uit 

• leuk dat we soms samen mogen werken 

• er zijn goede lesmethodes 

• ik vind het leuk om uitdaging te hebben 

• ik leer veel verschillende dingen 

• dat we vaak dingen doen met de hele school 

• het is vaak stil in de klas 
 
Tips: 

• meer tekenen tussendoor 

• langer gymmen/ langer buitenspelen 

• meer natuur/ meer stillezen 

• iets vaker langs komen bij een rood blokje ( bij een vraag van een leerling) 

• het kan soms stiller/ de juf kan zachter praten 
 
Punten team vanuit kwaliteitszorg: 

• Implementeren van coöperatief leren 

• Implementeren ZIEN- Parnassys (sociale veiligheid) 

• Uit de analyse blijkt dat de volgende vakken bij een of meerdere groepen aandacht     
     vraagt: (werkwoord)spelling 
 

Positief team 

• collega’s die bereid zijn te helpen wanneer je hierom vraagt en staan open voor 
nieuwe ideeën 

• Betrokkenheid/ positieve sfeer op school  

• Positieve sfeer onder de leerlingen 

• Teamscholing Teach like a Champion  

• Gezellige/ leuke klas  

• Veel aandacht voor de kinderen. Zij staan op nr. 1 

• Luisterend oor voor de ouders. Ze worden serieus genomen. 

• Snappet ( vernieuwing) 
Tips: 

• wat meer bij elkaar binnenlopen en belangstelling tonen ( ook informeel) 

• soms meer overleg over bepaalde activiteiten ect. 

• informele contacten na schooltijd behouden 

• positieve sfeer behouden 

• misschien wat meer klassendoorbrekend werken 
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Deel 2 praktische  schoolzaken  
 
 
 
 
 
 

• Activiteitenplan 

• De bibliotheek op school en de Columbus 

• Bijzondere school 

• Buitengewoon verlof 

• Buitenschoolse activiteiten 

• Contacten school-ouders 

• Creamiddagen 

• Foto- en video opnames 

• Fietsen 

• Giften 

• Groepsorganisatie 

• Gymlessen en gymtijden 

• Huiswerk 

• Huiswerkklas 

• Jaarverslag 

• Juffendag 

• Koningsspelen 

• Klachtenregeling 

• Liefdadigheidsacties 

• Luizenprotocol 

• Medezeggenschapsraad 

• Naschoolse opvang BSO 

• Nieuwsbrief 

• Ochtendpauze; eten en drinken 

• Opvang van nieuwe leerlingen in de school 

• Ouderwerkgroepjes 

• Ouderbijdrage 

• Ouderhulplijst 

• Pestprotocol 

• Plattegrond 

• Pleinwacht 

• Pittige Plusklas 

• Project 

• Rapporten 

• R.P.C.Z. 

• Schoolarts 

• Schoolfotograaf 

• Schoolmaterialen thuis 

• Schoolplan/ Schoolgids 

• Schoolreis 

• Schooltijden 

• Schoonmaak op school 

• Sponsoring 

• Sportdag 

• Telefoon 
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• Test eindtoets groep 8 

• Toestemmingsverklaring 

• Traktaties 

• Tuin 

• Typecursus 

• Vakanties  

• Verfschort 

• Verlof buiten de vakanties om 

• Ongeoorloofd verzuim 

• VIVO-weerbaarheidstraining 

• Voortgezet onderwijs (uitstroomgegevens groep 8) 

• Website 

• Ziekte 

• Zindelijk 

• Zorggesprekken op afspraak 

• Externe contacten 

• Colofon 

• Plattegrond 
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Activiteitenplan 
Hierin staat aangegeven hoe voor elke groep de activiteiten (schoolvakken) verdeeld zijn 
over de schoolweek, wat de schooluren zijn en wanneer de schoolvakanties vallen. Per dag 
staat aangegeven waar elke groep op een bepaald moment mee bezig is. 
 
De bibliotheek op school en de Columbus 
Zie 2.4. voor data van uitleen en bezoek van de  
Columbus aan onze school verwijzen wij u naar onze 
nieuwsbrief en/of bericht in Parro. 
 
Bijzondere school 
Vaak blijkt er onduidelijkheid te bestaan over het 
lidmaatschap van de school. Onze school wordt in stand 
gehouden door een vereniging. Daarom worden we een 
bijzondere school genoemd.  
Van deze vereniging kan men lid worden als de grondslag van de vereniging onderschreven 
wordt. Uit de leden wordt het bestuur gekozen. De contributie bedraagt € 10,00 per jaar, met 
daarbij de mogelijkheid om met meerdere leden per gezin lid te zijn. Dit betekent dus, dat 
wanneer uw kind op onze school zit, u nog niet automatisch lid van de vereniging bent. Voor 
meer informatie kunt u bij het bestuur of op school terecht.  
 
Buitengewoon verlof    
Zie 7.8 
 
Buitenschoolse activiteiten 
Er zijn een aantal buitenschoolse activiteiten waar leerlingen jaarlijks aan mee kunnen doen 
zoals o.a.: 
- het voetbaltoernooi voor jongens en meisjes vanaf groep 5 
- korfbaltoernooi groep 5 t/m 8 
- volleybaltoernooi groep 5 t/m 8 
Deelname aan bovengenoemde activiteiten en andere sportactiviteiten die door verenigingen 
worden georganiseerd vallen niet onder de verantwoordelijkheid van school. Deze 
activiteiten vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s) en de 
organiserende vereniging. School wordt vaak benaderd om aanmelding en vervoer te 
regelen maar staat verder los van de activiteit. 
 
Contacten school-ouders 
Na schooltijd bent u steeds van harte welkom wanneer u een van de teamleden wenst te 
spreken.  
De directie is op haar werkdagen ma. di. do. en vr. te bereiken. De IB-er op donderdag.  
Het kan handig zijn, afhankelijk van de vraag, vooraf een afspraak te maken. 
 
Creamiddagen 
1 x per maand hebben de kinderen van groep 1 t/m 8 een crea-middag 
Gedurende het schooljaar wordt ernaar gestreefd enkele excursies te organiseren in 
aansluiting op een bepaalde les of een bepaald thema. 
 
Foto- en video-opnames 
Soms worden er op school foto- en video-opnames gemaakt bijvoorbeeld bij 
festiviteiten. De opnames worden gebruikt voor schooldocumenten, de website 
en facebook. Ook worden er video-opnames gemaakt voor leerling- en 
leerkrachtbegeleiding. De opnames worden niet voor andere doeleinden 
gebruikt. Ouders die bezwaar hebben maken dit kenbaar. In de Parro app kunt u 
dit aangeven.  
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Fietsen 
Leerlingen die op de fiets naar school komen, zetten hun fiets netjes naast andere fietsen in 
het fietsenhok. Stepjes worden daar ook neergezet. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade 
aan fietsen, stepjes en andere meegebrachte spullen van thuis. 
 
Giften 
Ieder jaar doen we mee aan een actie voor een goed doel. 
 
Groepsorganisatie  
 

   Groep 1 / 2   Groep 3 / 4 Groep 5 / 6 Groep 7 / 8 

 ma Juf Marijke 
 

 Juf Nikie Juf Ellen Juf Karin 

 di Juf Marijke  Juf Sandra 
  

Juf Ellen 
  

Juf Karin 
 

 wo Juf Marijke  Juf Sandra Juf Ellen Juf Karin 
 

 do Juf Nelleke  Juf Nikie/juf 
Sandra 

Juf Ellen  
 

Juf Karin  

 vr Juf Nelleke  Juf Nikie Juf Ellen 
 

Juf Karin 
 

 
Juf Evelien Corbijn donderdag en woensdag 1 x per 14 dagen : IB taken 
Juf Theuny: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag directietaken 
Juf Daniëlle,  onderwijsassistente: maandag en 1 x per 14 dagen op donderdag 
Juf Conny, muziek, dans specialist en coach aandachtstraining: woensdag 1e half jaar  
Juf Birrit, vakleerkracht bewegingsonderwijs 
 
Gymlessen en gymtijden 
 

Rooster: 
       Groep 3, 4, 5 dinsdag 12.30 -13.15 uur          
       Groep 6, 7, 8 dinsdag   13.15 -14.00 uur  
       Groep 1, 2 vrijdag    8.30 -  9.15 uur  
       Groep 3, 4, 5 vrijdag    9.15 -10.00 uur  
       Groep 6, 7, 8 vrijdag  10.00 -10.45 uur 
 
Vakinhoud: 
Tijdens de lessen bewegingsonderwijs wordt er gewerkt met het bewegen binnen 
verschillende “leerlijnen”. Te weten: Balanceren, klimmen, doelspelen, zwaaien, over de kop 
gaan, springen, mikken, glijden, hardlopen, tikken, stoeien en dansen.  
Leerlingen kunnen zichzelf elke les uitdagen op het beweegniveau dat bij hen past.  
Ook wordt er in de lessen bewegingsonderwijs veel aandacht besteedt aan het samen 
bewegen. Samen overleggen, samen winnen, samen verliezen, samen een spel starten en 
elkaar helpen als iemand iets moeilijk vindt.  
En tot slot hoort bij sport ook “regelen”. De leerlingen leren het zelfstandig opstarten en 
afsluiten van een activiteit en het bijhouden of tellen van scores. 
De vakinhoud valt binnen de wettelijke kaders van het primair onderwijs. Voor het primair 
onderwijs zijn dit de kerndoelen 57 en 58. 
 

Leerlingvolgsysteem bewegingsonderwijs: 
1 keer per jaar wordt de MQ-scan afgenomen bij de leerlingen van groep 1-8. De gegevens 
van de scan worden gebruikt om inzicht te krijgen in het motorische niveau van kinderen in 
de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.  
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De MQ Scan is volledig AVG-proof en heeft alle noodzakelijke maatregelen getroffen om 
zorg te dragen voor de veiligheid van persoonlijke gegevens. Meer informatie over de MQ 
Scan kunt u ook vinden op www.mqscan.nl. 
 
N.a.v. de MQ-score kunnen er door Juf Birrit accenten in de lessen bewegingsonderwijs 
worden gelegd, waardoor er kan worden gewerkt aan een eventuele motorische achterstand 
óf juist extra beweeguitdagingen omdat er misschien wel sprake is van motorisch talent. 
Kortom, een gerichtere aansluiting van leerstof bij het niveau van de groep en een individu. 
         
Afspraken: 

➢ De volgende kleding is voorgeschreven: korte broek, shirt en gymschoenen zonder 
zwarte zolen.  

➢ Ouders, geeft u op de gymdagen de benodigde kleding mee? Voorziet u schoenen 
en kleding van naam of kenteken. Als uw kind om een of andere reden niet mag 
deelnemen aan een gymles, dan ontvangen we graag een berichtje hierover! 

➢ Voor groep 3 t/m 8 geldt: 2x gymspullen vergeten is 1x niet mee gymmen!  
➢ Gymkleding niet mee, betekent meedoen op blote voeten en kleding. 
➢ Geblesseerd voorafgaand aan de gymles even vertellen aan juf Birrit, dan kan er 

samen gekeken worden in welke mate er wel meegedaan kan worden of dat de 
leerling ingezet kan worden als scheidsrechter o.i.d. 

➢ De leerlingen dragen geen sieraden, horloges etc. tijdens de gymles. 
➢ Lange haren moeten vast. 

 

 
Huiswerk 
Groep 4 t/m 8 krijgt huiswerk.  
Wanneer je dingen goed wilt leren en onder de knie wilt krijgen, is oefening en training nodig. 
Wanneer je een muziekinstrument wilt bespelen of een sport wilt leren beoefenen blijkt 
regelmatige korte intensieve oefening/training erg effectief. 
Zo zien wij huiswerk eigenlijk ook. Huiswerk is voor ons enerzijds een middel om goed en 
effectief zaken te kunnen trainen. Denk aan de tafels van vermenigvuldiging,  
moeilijke woorden, topografie. Anderzijds leren kinderen door huiswerk zelfstandig een taak 
te volbrengen. Denk aan een werkstuk maken, een presentatie over een boek of een thema 
voorbereiden 
 
Huiswerkklas 
De huiswerkklas is voor de groepen 7 en 8.  
Ouders kunnen hun kind aanmelden. Op welke dag na schooltijd, 
de huiswerkklas wordt gepland wordt nader bekend gemaakt. De 
huiswerkklas duurt 0.45 uur.  De kinderen krijgen iets te drinken 
aangeboden en iets lekkers daarbij. We vragen een kleine 
vergoeding hiervoor van € 5,00 per       periode. Er    zijn 3 
periodes van ongeveer 10 weken tw. najaar; winter;    
voorjaar. 
 
Jaarverslag 2021-2022 
Zie website 
 
Juffendag  
De juffen vieren gezamenlijk hun verjaardag met de hele school op 1 dag. 
 
Koningsspelen 
De dag voor de meivakantie staat in teken van de koningsspelen. Per schooljaar bekijken we 
of en hoe we deze dag vormgeven. 
 

http://www.mqscan.nl/
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Klachtenregeling 
Zie 6.7 of onze website. 
 
Liefdadigheidsacties 
De school wordt overstelpt met aanvragen om medewerking te verlenen aan acties ten bate 
van liefdadige instellingen. Wij kiezen elk schooljaar projecten die wij op school 
ondersteunen. 
 
Luizenprotocol 
Op school controleert de werkgroep ‘luizencontrole’ structureel de leerlingen  in onze school. 
Na iedere vakantie worden op maandag de leerlingen door ouders gecontroleerd ( mits 
Coronamaatregelen geen roet in het eten gooien) Als er hoofdluis wordt geconstateerd, dan 
laten wij het protocol van de GGD in werking treden. De ouders worden dan op de hoogte 
gesteld en krijgen de benodigde informatie. We volgen de richtlijnen van de GGD. 
 
Medezeggenschapsraad  
Zie 6.4 
 
Naschoolse opvang (BSO) voorschoolse opvang (VSO) 
We werken samen met Kinderopvang De Maneblussertjes te Middelburg.  
Naschoolse opvang is op dinsdag en donderdag van 14.00 – 18.00 uur. Wanneer er genoeg 
aanmeldingen zijn kan er gekeken worden of uitbreiding met andere dagen mogelijk is. U 
wordt via nieuwsbrieven en ouderbrieven op de hoogte gehouden van de actuele stand van 
zaken. In de vakanties is opvang mogelijk in een van de overige vestigingen van De 
Maneblussertjes. 
 
Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief verschijnt in principe10 keer per jaar. Actueel nieuws van de leerkrachten, 
groepen, de school, etc. wordt in de nieuwsbrief beschreven. Belangrijke data van 
bijvoorbeeld studiedagen vermelden wij ook.  
De nieuwsbrief ontvangt u via Parro. Alle belangrijke brieven ontvangt u via Parro of via de 
mail. 
 
Ochtendpauze:  eten en drinken 
De kinderen nemen drinken van thuis mee. In de periode van oktober t/m april doen we mee 
aan het project EU-schoolgroente en fruit. De kinderen krijgen dan 3 x per week een stuk 
groente of fruit in de ochtendpauze. We vragen in de overige periodes zelf de 
schoolfruitdagen woensdag, donderdag en vrijdag  uw kind een stuk fruit mee te geven naar 
school. 
 
Opvang van nieuwe leerlingen in onze school 
Zie 4.1 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Zie 6.5.1.  
 
Ouderhulplijst 
Aan het eind en aan het begin van het schooljaar kunt u aangeven, door middel van een 
ouderhulplijst, bij welke activiteiten u wilt helpen. (bijv.: groepslezen, doe-middagen, en 
excursies e.d.) 
 
Pestprotocol 
Zie 7.4 
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Plattegrond 
Een plattegrond van onze school vindt u op de laatste pagina van deze schoolgids. 
  
Pleinwacht 
In de pauzes lopen in principe alle leerkrachten van groep 3 tot 8 pleinwacht.  
 
Pittige Plus (ploeter) klas 
Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen uit de groepen 5 t/m 8 is er de pittige plusklas. 
Kinderen krijgen in die klas extra aanbod naast het reguliere programma van school. De 
Pittige Plusklas wordt bovenschools geregeld. De locatie kan per jaar wisselen. De 
leerkrachten beoordelen of leerlingen aan de criteria voldoen die gesteld worden aan 
deelname. Is dit het geval dan bespreken ze dit met desbetreffende ouders. Ouders wordt 
gevraagd een toestemmingsformulier te tekenen voor deelname. Deelname is daarna niet 
vrijblijvend. De klas wordt 25 keer georganiseerd. Dit schooljaar is de Pittige Plusklas voor 
onze kinderen op de Kamperschouw te Kamperland. 
 
Project 
In groep 1/2 werken we rondom thema’s. We zijn dan een bepaalde tijd met een onderwerp 
bezig.  
 
Rapporten 
De rapporten voor groep 3 t/m 8 worden twee keer in het jaar aan de kinderen meegegeven. 
Voor de kinderen van groep 1-2 wordt het KIJK- leerlingvolgsysteem ingevuld vanaf dat het 
kind een half jaar op school zit. Hiervan krijgt het kind 2 keer per jaar de rapportage mee 
naar huis. 
 
R.P.C.Z. 
Het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland is een schoolbegeleidingsdienst. Deze dienst 
begeleidt onze school door het verstrekken van algemene informatie, gerichte adviezen en 
het organiseren van nascholingscursussen. 
 
Schoolarts 
Het onderzoeksprogramma bestaat uit 4 delen: 
1. JGZ 0-4 jaar; overdracht door consultatiebureau, na het 4e jaar worden de gegevens van 
het consultatiebureau naar de GGD overgedragen. Aan de hand van de informatie kan de 
jeugdarts besluiten om tot een onderzoek te komen  
2. logopedische screening; kinderen tussen de 4,9 en 5,9 jaar worden door de logopedist 
gescreend op spraak en taalstoornissen op aanvraag. 
3. preventief gezondheidsonderzoek (PGO) 5-jarigen; de leerlingen die formeel tot groep 2 
behoren worden opgeroepen voor een onderzoek bij de jeugdartsassistente en jeugdarts. Dit 
onderzoek vindt meestal plaats op een servicepunt 
4. preventief gezondheidsonderzoek (PGO) 10-jarigen; Op 10-jarige leeftijd worden de 
kinderen uitgenodigd voor een Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) bij de 
jeugdverpleegkundige. Het onderzoek vindt meestal plaats op school. Bij dit onderzoek ligt 
het accent op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. 
Voor elk onderzoek moeten ouders formeel hun toestemming verlenen. De resultaten van de 
onderzoeken worden met de leerkracht nabesproken. 
 
Schoolfotograaf 
Elk jaar bezoekt de schoolfotograaf onze school om foto’s te maken van portretfoto’s en een 
groepsfoto..  
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Schoolmaterialen thuis 
voorzichtig omgaan met schoolspullen 
 In deze tijden geven wij de kinderen geregeld leermiddelen mee naar huis. 
Leermiddelen zoals boeken en werkschriften maar ook digitale middelen zoals 
Chromebooks. 
Het is heel fijn en erg belangrijk dat kinderen verder kunnen gaan met de schoollessen. 
Op deze manier proberen we zo goed als het kan achterstanden te voorkomen. 
De schoolspullen die wij meegeven zijn vaak kostbaar. Een voorbeeld daarvan zijn de 
Chromebooks. Het zijn fantastische hulpmiddelen maar ook kwetsbaar. 
Wij doen daarom een dringend beroep op de kinderen en ook op u 
om voorzichtig met onze schoolspullen om te gaan. 
U zult begrijpen dat wij niet zomaar het geld hebben om een en ander te vervangen wanneer 
iets kapot gaat. Het zou enorm jammer zijn wanneer wij daardoor deze mooie middelen niet 
meer kunnen inzetten. 
Natuurlijk weten wij dat een ongelukje kan gebeuren, maar we weten ook dat het niet zoveel 
moeite kost om extra zuinig met deze kostbaarheden om te gaan. 
  
Wanneer wij merken dat iets moedwillig is kapotgemaakt, zullen wij u verzoeken een beroep 
te doen op uw WA verzekering dan wel de schade te vergoeden.  
 
Schoolplan/Schoolgids 
Elke school in Nederland beschikt over een schoolplan. Dit is een uitgebreide beschrijving 
van de organisatie, de uitgangspunten en de inhouden van het onderwijs. Het schoolplan 
wordt als verantwoording opgestuurd naar de inspectie. Voor de ouders beschrijven wij de 
organisatie, de uitgangspunten en inhouden van het onderwijs in de schoolgids. 
 
Schoolreis 
Dit schooljaar gaan groep 1 t/m 6 op schoolreis. Groep 7-8 gaat op schoolkamp 
Alle kinderen gaan mee tenzij er gewichtige omstandigheden (gezondheid) zijn. De vrijwillige  
bijdrage van de schoolreis en schoolkamp wordt eerst begroot en daarna wordt het bedrag 
aan u doorgegeven. De bedragen zullen ongeveer uitkomen op € 15,00  voor groep 1-2,  
€ 25,00 voor groep 3 t/m 6 en € 90,00 voor groep 7/8. 
 
Schooltijden  
We hanteren het rooster van het vijf-gelijke-dagen-model. 
De schooltijden zijn iedere dag van 8.30 uur tot 14.00 uur 
’s Morgens gaat de deur open om 08.20 uur.  
De kleuters komen binnen via hun eigen ingang. 
De kinderen van groep 3-4 komen binnen via de hoofdingang. 
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben toegang tot het plein aan de achterzijde van de 
school. Om 8.20 gaat het hek open. De kinderen mogen dan het schoolplein op komen. De 
kinderen gaan meteen naar binnen. De deur sluit om 8.30 uur. Wie er op dat moment nog 
niet is, is dus te laat.  
Laat uw kinderen bij slecht weer a.u.b. niet eerder dan tien minuten voor schooltijd naar 
school gaan. Zie verder 3.1  
 
Schoonmaak op school 
We hebben een schoolschoonmaakster die dagelijks volgens een vast rooster 
schoonmaakwerkzaamheden uitvoert op school. Twee keer per jaar doen we een beroep op 
u en willen wij samen met ouders een grondige schoonmaak houden.  
 
Sponsoring 
Wij zullen per schooljaar activiteiten organiseren met kinderen en/of ouders om extra 
onderwijskundig materiaal en/of buitenspelmateriaal aan te kunnen schaffen. 
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Sportdag 
De sportdag wordt gezamenlijk georganiseerd met de scholen van Veere en Serooskerke en 
Grijpskerke,  onder deskundige leiding van onze Primas vakleerkrachten 
bewegingsonderwijs Wilbert Koole en Birrit Witteveen. 
 
Telefoon  
Onze school is telefonisch bereikbaar onder het nummer 0118-596099. Belt u niet tijdens de 
lesuren, behalve voor dringende zaken. Geschikte tijden zijn: kort voor of na schooltijd. 
 
Test Eindtoets groep 8  
De kinderen van groep 8 nemen deel aan de IEP eindtoets in april. Er wordt gekeken naar 
capaciteiten en aanleg op het gebied van taal, rekenen en exact inzicht en 
studievaardigheden. Zie verder punt 4.4  
 
Toestemmingsverklaring 
Ouders wordt gevraagd een toestemmingsverklaring te tekenen voor het voldoen van de 
vrijwillige ouderbijdrage, vervoer van leerlingen onder schooltijden en foto- en video-
opnames. In de Parro app is het mogelijk om uw privacyverklaring te wijzigen. 
 
Traktaties 
Bij  traktaties willen we u  vragen om snoepgoed zo veel mogelijk te weren. De traktatie zou 
bijvoorbeeld kunnen bestaan uit: blokjes kaas, worstjes, een augurk, enz. 
Er zijn veel leuke ideeën voor gezonde traktaties te vinden op internet. 
 
Tuin 
De schooltuin wordt onderhouden door hoveniersbedrijf Arjan Nieuwenhuis. Dit schooljaar 
zal Paul Cruq, regelmatig meehelpen met onderhoud van de tuin. Hij doet dit op meerdere 
scholen van onze vereniging. Voor groot onderhoud doen we daarnaast een beroep op 
ouders om een handje mee te helpen. 
 
Typecursus 
Iedere twee jaar wordt na schooltijd een typecursus georganiseerd voor de leerlingen van 
groep 7-8 door “De Typetuin”. Komend schooljaar willen we de cursus bij voldoende 
belangstelling, weer aanbieden. 
 
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023 
 

Herfstvakantie 24/10 t/m 28/10 2022 Dag van de leraar- kinderen vrij 
 

05/10 2022 
 

Kerstvakantie 26/12 2022  t/m  
06/01 2023 

studiedag 
 

21/10/2022 
 

Voorjaarsvakantie 20/02 t/m 24/02 2023 3 Studiemiddagen - 12 uur vrij 
 

04/10 2022 en 
19/01/2023 
03/04/2023 

Pasen 
2e en 3e Paasdag* 

07/04  t/m 10/04* 
2023 

’s middags 12 uur  vrij op vrijdag voor 
de mei- en zomervakantie 

21/04 2023 
14/07 2023 

meivakantie 24/04 t/m 05/05 2023 Groep 8 vrij laatste vrijdag hele dag vrij  14/07 
2023 

Hemelvaart+ 
vrijdag 

18/05 t/m 19/05 2023   

Pinksteren 29/05 - 2023   

Zomervakantie 17/07-t/m 25/08 2023   

*of Goede Vrijdag vrij is, hangt ervan af of de Kinder- Mattheuspassion door kan gaan voor groep 7-8. Dan 
is Goede Vrijdag school en is derde Pasen vrij. 
 

Het aantal schooluren in het schooljaar 2022 -2023  is 957 uur. 
Het totaal verplichte aantal uren in de basisschoolperiode is 7520 uur. 
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Verfschort 
Op school, in groep 1-2 heeft uw kind een verfschort nodig. Deze kunt u gemakkelijk zelf 
maken van een oud overhemd. Voor elke vakantie neemt uw kind de schort mee naar huis 
om hem uit te laten wassen. Graag na de vakantie de schort weer mee naar school geven. 
De kinderen nemen de schorten mee naar groep 3. 
 
Verlof buiten de vakantie om 
Zie hfdst. 7.8  
 
Ongeoorloofd verzuim. 
Zie hfdst. 7.8 en de verzuimkaart van RBL op de website 
 
VIVO-weerbaarheidstraining 
Zie onze website 
 
Voortgezet onderwijs (uitstroomgegevens groep 8) 
Zie hfdst. 9 
 
Website 
De website van de school luidt: www.goedepolder.nl   
 
Ziekte 
Wanneer uw kind door ziekte of door andere omstandigheden de school niet kan  
bezoeken, wilt u ons dit dan laten weten via telefoonnummer: 0118- 596099. We  
verzoeken u te bellen vóór schooltijd. U kunt ook via Parro een bericht sturen. 
 
Zindelijk 
Kinderen die in groep 1 naar school gaan moeten zindelijk zijn. De kinderen moeten ook 
zelfstandig naar de wc gaan. Wilt u ze van tevoren daarop op trainen?  
 
Zorggesprekken op afspraak 
De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs en voor (zo nodig) de extra zorg die zij 
haar leerlingen biedt. U kunt met de leerkracht van uw kind een afspraak maken na 
schooltijd, wanneer u vragen heeft over de zorg of de voortgang daarvan. De intern 
begeleider zal in sommige gevallen bij dit gesprek aanwezig zijn. 
 
 
  

http://www.goedepolder.nl/
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Externe contacten 
 
Peutergroep  
Ons Polderhuisje             Nieuwstraat 37           4354 AV        Vrouwenpolder 
 
RPCZ      
RPCZ              Stationsplein 21 4461HP          Goes 
 
HZ University Applied Sciences 
HZ Zeeland    Edisonweg 4  4382 NW Vlissingen 
 
Gemeente Veere 
Gemeente afdeling onderwijs Postbus 1000  4357 ZV Domburg  
   
GGD 
GGD     Postbus 345  4460 AS Goes  
     
Scalda 
Scalda cluster zorg welzijn  Bessenstraat 4           4462 CM Goes  
   
Vertrouwenspersoon 
Intern: Evelien Corbijn (contactpersoon school) 
Extern: Huisarts dhr. M.F.J.M. ten Have, huisartsenpraktijk Kamperland  tel.nr.0113 - 371338 
 
CSW 
HAVO-VWO    Elzenlaan 4   4334 BW Middelburg 
VMBO     Sir W Churchilllaan 8  4333 BC Middelburg 
 
Nehalennia College 
VMBO     Kruisweg 2   4334 CT Middelburg 
HAVO-VWO    Breeweg 83   4335 AP Middelburg 
 
SvPO Isaac Beeckman Academie 
HAVO/VWO    Stationsstraat 51  4421 AK Kapelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Schoolgids CBS De Goede Polder 2022-2023 

Colofon 
 
School 
C.B.S. De Goede Polder 
Nieuwstraat 39 
4354 AV Vrouwenpolder 
telefoon: 0118 – 596099 
emailadres: goedepolder@primas-scholengroep.nl   
website: www.goedepolder.nl 
 
Directie 
Theuny Hoekstra-Flikweert (directeur) 
 
Groepsleerkrachten  
Groep 1-2 Marijke van Berk en Nelleke Koets 
Groep 3-4 Nikie Geervliet en Sandra Martens 
Groep 5-6 Ellen Pool 
Groep 7-8 Karin van Sluijs  
 
Vakleerkracht bewegingsonderwijs 
Birrit Witteveen 
 
Muziek en dans specialist en coach aandachtstraining 
Conny Sijlmans 
 
Onderwijsassistente 
Daniëlle Dekker 
 
IBer 
Evelien Corbijn 
 
Primas-Scholengroep  
Tramstraat 31                              4371 BW Koudekerke 0118-569191 
 
Algemeen directeur Primas-scholengroep  
A. de Jong Tramstraat 31       4371 BW Koudekerke 0118-569194 
www.primas-scholengroep.nl  
  
Medezeggenschapsraad (MR)    
Ouders:                         
Debora Speksnijder  
Leonard Dominicus      
Personeelsleden:      
Nikie Geervliet                  
Ellen Pool        
    
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
Ellen Pool – vertegenwoordiging van onze school 
   
 
 
 
 
 
 

mailto:goedepolder@primas-scholengroep.nl
http://www.goedepolder.nl/
http://www.primas-scholengroep.nl/
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