Schoolgids 2018 – 2019

1

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord
1. Onze school
2. Leren: onze manier van werken
3. Leren: meer dan kennis vergroten
4. Extra zorg en begeleiding
5. Ouders
6. Nieuwe leerlingen
7. Schooltijden, vakantietijden en verlofregelingen
8. Praktische zaken
Bijlagen - Achtergronden

2

Voorwoord
Hartelijk welkom! Eén openbare school, twee vestigingen. De Vinkenbaan in Muiderberg en P.C. Hooftschool in
Muiden. Op beide scholen wordt lesgegeven door een enthousiast team. Beide scholen hebben hun eigen gezicht
maar elk werkt vanuit dezelfde onderwijskundige principes. Hierbij staan ‘samenwerking’, ‘zelfstandigheid’,
‘verantwoordelijkheid’ en ‘veiligheid’ voorop. Door volgens deze principes te werken zorgen wij voor duidelijkheid
binnen de school en voor duidelijkheid naar ouders en verzorgers.
In de komende jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8.000 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool!
Dit omvat een belangrijk deel van het leven van uw kind. In deze schoolgids willen wij u goed informeren over het
onderwijs op onze school en helpen wij u bij het bewust kiezen van een basisschool. Wij hopen dat u na het lezen
van deze gids een goed beeld heeft van waar onze school voor staat en wat u van ons mag verwachten. U kunt
lezen op welke wijze de school is georganiseerd, welke werkwijze we hanteren, welke doelen wij onszelf stellen en
welke resultaten wij behalen.
We hebben ons best gedaan alle nuttige informatie op een rij te zetten. Bovendien hopen we dat u een goede
impressie krijgt van de plezierige sfeer en kleinschaligheid zoals je die vindt op een dorpsschool. Meer en
uitgebreidere informatie vindt u op onze website. Mocht u informatie missen of opmerkingen en/of suggesties ter
verbetering van onze schoolgids hebben, dan horen wij dat uiteraard graag van u.
Bent u na het lezen van deze schoolgids nieuwsgierig geworden naar onze school, dan nodigen wij u van harte uit
voor een bezoek.
Graag tot ziens!
Met vriendelijke groeten, namens het team,
Remko van der Heijden
Directeur openbaar onderwijs Muiden/Muiderberg

De basisschool is DE plek waar je de samenleving leert kennen.
Respect en aandacht voor waarden en normen horen daarbij.
Dit alles in een fijne en veilige omgeving -
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1. Onze school
Openbaar
De Vinkenbaan is een openbare basisschool in het dorp Muiderberg. Openbaar betekent dat onze school
toegankelijk is en open staat voor iedereen en respect heeft voor ieders sociale, culturele en levensbeschouwelijke
achtergrond. Openbaar onderwijs betekent ook dat we kinderen leren rekening houden met verschillen en respect
opbrengen voor de overtuiging van de ander. Zo bereiden we ze voor op een perspectiefrijke en verantwoorde
deelname aan onze samenleving.

De missie en visie van De Vinkenbaan
De Vinkenbaan is een betrokken openbare basisschool die werkt volgens de Dalton principes: Samenwerking,
Zelfstandigheid en Verantwoordelijkheid. Op onze school staat de optimale ontwikkeling van ieder kind centraal.
Ieder kind is uniek. Ieder kind heeft verschillende mogelijkheden en capaciteiten. Wij willen “er uit halen wat er in
zit”.

-Goed onderwijs begint bij aandacht voor ieder kind, of het nu een duwtje in de rug
nodig heeft om een achterstand in te halen of om te kunnen excelleren -
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Samenwerking
Bij de Vinkenbaan staat het opdoen van de benodigde kennis en vaardigheden, het samen leren, samenwerken,
rekening houden met en zorg dragen voor elkaar hoog in het vaandel. Het
ontwikkelen van een goede dosis zelfkennis is daarbij een belangrijk
onderdeel. Wij bieden leerlingen een plezierige, veilige en uitdagende
leer- en werkomgeving door duidelijke regels binnen en buiten de groep
aan te geven en te zorgen voor een ordelijk en veilig schoolklimaat.
Juist door deze heldere structuur willen wij de kinderen leren omgaan met
vrijheid en verantwoordelijkheid; hierdoor kunnen ze samen met anderen
zelfstandig onderzoekend en actief leren. Ook krijgen ze de kans om op
alle vlakken uitdagingen aan te gaan en mogen ze kritisch zijn. Bovendien
willen wij leerlingen optimale ruimte bieden, zodat ze creatief oplossingen
bedenken en doorzettingsvermogen ontwikkelen om een taak te
volbrengen.
- Leerlingen kunnen bij de Vinkenbaan op zoek naar hun eigen talenten en
mogelijkheden. Kinderen leren van en met elkaar.-

Zelfstandigheid
Leerlingen kunnen hun opgedane kennis alleen goed toepassen wanneer zij daar zelfbewust mee leren omgaan. Dit
betekent dat de kinderen zeker van zichzelf worden en zich verantwoordelijk voelen voor de gevolgen van hun
eigen handelen. In maatschappelijk perspectief betekent het ook dat de kinderen begrijpen welk effect hun gedrag
kan hebben in de samenleving. Daarnaast leren kinderen keuzes maken.
- Kinderen voelen zich betrokken bij de wereld, nemen daar actief aan deel,
en voelen zich mede verantwoordelijk voor wat er om hen heen gebeurt.Onder het principe zelfstandigheid verstaan we ook het zelfstandig werken van de leerlingen. Leerlingen willen
vanuit zichzelf actief bezig zijn, het zelfstandig werken komt hier tegemoet aan de motivatie van leerlingen. Tevens
kunnen leerlingen door zelfstandig werken, leren op hun eigen niveau. De leerkracht kan hierdoor een
onderscheidend en verrijkend programma aanbieden aan leerlingen die meer aan kunnen dan het basispakket, en
heeft daardoor meer tijd voor de individuele leerling.
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Verantwoordelijkheid
Persoonlijke aandacht voor onze leerlingen hebben wij hoog in het vaandel staan. We zijn blij met eigen initiatieven
van leerlingen, leraren en ouders en ondersteunen daarin waar mogelijk. Wij vinden het belangrijk dat ouders zich
betrokken voelen bij onze school en velen zetten zich dan ook actief in voor de Vinkenbaan. (contactouders,
ouderraden, medezeggenschapsraad, hulp bij de vele activiteiten etc.). Een goede, fijne school maken we met
elkaar! Op onze school werken ouders en het team daarom op verschillende manieren samen.
We besteden veel aandacht aan verantwoordelijk gedrag. Het gaat hierbij om verantwoordelijkheid nemen over het
eigen gedrag, het gedrag ten opzichte van andere mensen en het gedrag ten aanzien van de bredere omgeving,
zoals het milieu en een leefbare, duurzame wereld. Volwassenen vervullen hierin een belangrijke voorbeeldfunctie.
- Door de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen te stimuleren
vergroot hun betrokkenheid. Dit leidt tot ‘beter leren’.-

Veiligheid
Een ander voortdurend aandachtspunt is het scheppen en onderhouden van een veilig klimaat waarin iedereen –
leerlingen, leerkrachten en ouders – zich prettig en gewaardeerd voelt. Duidelijkheid, regelmaat en rust zijn daarbij
voor ons belangrijke factoren die bijdragen aan een optimale ontwikkeling van onze kinderen. Respect voor elkaar,
voor elkaars mening en voor elkaars mogelijkheden en grenzen zijn daarbij voorwaarden. Dat is ook waar wij de
kinderen op aanspreken.
Wij zijn duidelijk over pesten. Dat tolereren we niet. Als we toch merken dat er sprake is van pesten, zal de
leerkracht een aantal activiteiten starten:
Er wordt verhoogde waakzaamheid ingesteld en met de leerlingen wordt het onderwerp in de vorm van
gesprekken, drama of taalactiviteiten behandeld. Zo nodig worden ook ouders en teamleden in gesprekken
betrokken en beleggen we voor alle ouders een informatieavond. Het voorkomen van pestgedrag op school heeft
onze voortdurende aandacht. Op onze school hanteren wij een veiligheidsplan waarin zowel fysieke als sociale
veiligheid omschreven wordt. Ook streven wij veiligheid op digitaal gebied na. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het
naleven van het protocol met afspraken over internetgebruik.
- Kinderen op de basisschool hebben nog veel te leren, fouten maken mag. Daar is een
veilig klimaat voor nodig. Veiligheid begint met je veilig mogen voelen. Dit geldt voor
zowel leerlingen, leerkrachten en ouders.-
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Kanjertraining
Om de sociale veiligheid van de leerlingen te vergroten werken we volgens de Kanjermethode. Bij de Kanjertraining
leer je herkennen welk gedrag er is en dat je hierin een keuze kunt maken. Iedere vorm van gedrag lokt namelijk
een reactie uit. We proberen kinderen hier bewust van te maken en verschillende manieren aan te reiken waarop
ze kunnen reageren. Daarnaast gaat het om groepsvorming. In een groep waarin je elkaar goed kent en het veilig is
zal vervelend gedrag (pesten) een stuk minder voorkomen. Het doel van de Kanjertraining is om kinderen te leren
voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden. De Kanjermethode is niet zomaar een
methode maar een oplossingsgericht en positieve leefwijze door de hele school heen, elke dag weer. Zie
www.kanjertraining.nl voor meer informatie.
- Met behulp van de Kanjertraining worden kinderen zich bewust van hun gedrag en de
effecten van dat gedrag op anderen. Er worden handvatten aangereikt om sociaal
wenselijk gedrag aan te leren.-
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2. Leren: onze manier van werken
Manier van werken
In onze manier van werken zijn onze kenmerken samenwerking, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en veiligheid
steeds weer duidelijk terug te vinden. We dagen leerlingen uit tot het zelf nemen van initiatief, we prikkelen ze, we
leren ze om zelf oplossingen te vinden en actief bezig te zijn met leren. Deze benadering vergroot de zelfstandigheid
en eigen verantwoordelijkheid. We werken continu aan een optimale organisatie en een inspirerende
leeromgeving. Ons team biedt hiervoor veel ruimte binnen duidelijke grenzen. Door de open inrichting hebben de
leerlingen makkelijk toegang tot diverse bronnen en de benodigde materialen.

Zelfstandig leren werken
In de kleutergroepen leren de kinderen de schoolsymbolen zoals de rode klok en het stoplicht al kennen. Er wordt
ook geoefend in het omgaan met uitgestelde aandacht en het kiezen van taakjes. In de groepen 3 tot en met 8
wordt hierna volgens een vaste werkwijze en met dezelfde symbolen gewerkt. Onze leerlingen biedt het een
vertrouwde werkwijze – ongeacht het leerjaar en de leerkracht. Door het gebruik van de schoollijn ‘zelfstandig
werken’ leren onze leerlingen omgaan met
uitgestelde aandacht. Dit bevordert de
zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de kinderen.
Door het werken met dagtaken en weektaken leren
kinderen hun eigen werk te plannen en in te delen.
Daarnaast biedt de schoollijn ruimte voor het gericht
inzetten van verschillende samenwerkingsvormen
tussen leerlingen onderling. Na het stil en
zelfstandig werken is er op aangeven van de
leerkracht tijd om anderen om hulp te vragen of juist
hulp te bieden en om samen aan de opdrachten te
werken. Om dit mogelijk te maken, zitten onze
leerlingen vanaf de tweede helft van groep 3 in alle
klassen in groepjes. De groepjes wisselen na iedere
vakantie van samenstelling.
De schoollijn biedt de leerkracht duidelijke
handvatten om de lessen te organiseren en te
structureren. Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht tijd om gericht aan de slag te gaan met een klein
groepje kinderen. Dit kunnen leerlingen zijn die baat hebben bij herhaling van de lesstof, maar ook kinderen die
juist al meer aan kunnen. Op deze manier kan de leerkracht steeds gericht hulp en ondersteuning bieden aan
verschillende groepjes kinderen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat het mogelijk wordt om voor alle
vakgebieden op drie niveaus te werken.
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Zelfstandig werken houdt in dat de leerlingen gedurende een bepaalde tijd onafhankelijk van de leerkracht werken
aan verschillende taken. In de onder- en middenbouwgroepen zijn dit voornamelijk dag- en weektaken. In de
bovenbouwgroepen wordt ook gewerkt met weektaken. Vakken met een dagtaak zijn veelal rekenen, taal en
spelling. Op het takenbord wordt per dag aangegeven welke taken moeten worden ingeleverd. Al vanaf groep 2
worden de kinderen vertrouwd gemaakt met het werken aan taken. Kinderen uit deze groepen werken met behulp
van een weektakenbord. Hierdoor hebben de kinderen een duidelijk overzicht en kunnen ze zelf bepalen welk
moment zij aan welke taak besteden.
Onze leerkrachten van groep 7 en 8 hebben contact met diverse middelbare scholen. De bedoeling is dat op die
manier onze leerlingen goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan. Heel bewust is in de bovenbouw het
beheren van de agenda en de daarbij behorende planning al onderdeel van het lespakket.

Werken buiten de klas
Voor alle groepen geldt dat er soms in kleine aantallen zelfstandig buiten de klas gewerkt wordt, bijvoorbeeld op de
gang. Ons gebouw leent zich daar, met zijn ruime opzet, zeer goed voor. Kinderen kunnen daar bijvoorbeeld werken
met groot constructiemateriaal en letterkwartetten, of in een groepje een opdracht uitvoeren.

- Bij bepaalde vakken zijn de leerlingen zelf verantwoordelijk voor de correctie van hun
werk. De leerkracht blijft door middel van steekproeven op de hoogte van de kwaliteit
van werk en correctie. De leervorderingen worden bijgehouden door het periodiek
afnemen van toetsen. Wanneer een leerling op een bepaald vak- of vormingsgebied
dreigt vast te lopen, wordt er actie ondernomen.-
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3. Leren: meer dan kennis vergroten
Cognitieve ontwikkeling (kennis)
Op onze school onderscheiden we verschillende vak- en vormingsgebieden. Kennis vergroten (cognitieve
ontwikkeling) op het gebied van Nederlands, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en verkeer neemt als
vanzelfsprekend een belangrijke plaats in op De Vinkenbaan, maar kennis vergroten alleen is niet voldoende. Op het
gebied van de Nederlandse taal bijvoorbeeld draait het niet alleen om correct spreken en correct schrijven maar
ook om zwijgen en luisteren, begrijpend en studerend lezen, ordenen, denken, vragen stellen, vertellen, overtuigen.
Hiervoor gebruiken we de methode ‘Taal in beeld’. Ook bij rekenen en wiskunde gaat het niet alleen om kennis en
vaardigheid, inzicht is hierin net zo belangrijk. De rekenmethode ‘Wereld in getallen’ maakt gebruik van materialen
en situaties die zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

Engels
Engelse taal neemt al vanaf groep 1 een
belangrijke plaats in. Wij vinden dit belangrijk
omdat Engels een wereldtaal is. Jonge kinderen zijn
taalgevoelig en leren gemakkelijk een tweede taal.
Kinderen van OBS de Vinkenbaan krijgen zodoende
een grote voorsprong. Wij hanteren Engelstalige
methodes. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen les
uit een leermethode die ontwikkeld is door
Cambridge University Press in Engeland. De
leermethode heet ‘Hippo and Friends’. Deze
methode bestaat uit liedjes, verhaaltjes en
knutselwerkjes rond Hippo en haar vriendjes.
Groep 3 tot en met 8 maken gebruik van de
methode ‘Happy’ van de Oxford University Press.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die al op jonge leeftijd spelenderwijs Engelse les
krijgen later veel beter Engels spreken dan kinderen die pas in groep 7 of 8 voor het
eerst kennis maken met deze taal.

Sociaal-emotionele vorming
In alle groepen van onze school wordt gewerkt met de Kanjertraining. Deze methode voor sociaal-emotionele
ontwikkeling vormt een rode draad in onze school en komt in alle groepen terug. De lessen voor de groepen 1-2 en
de groepen 3-4 worden gegeven aan de hand van een prentenboek. Vanaf groep 5 wordt gebruik gemaakt van
werkboeken. In alle groepen wordt aandacht besteed aan verschillende spel- en oefenvormen, opdrachten en
rollenspelen. Wij zijn een officieel erkende ‘Kanjerschool’.
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Bewegingsonderwijs
Kinderen bewegen veel en graag daarom is ook voor bewegingsonderwijs ruim aandacht. Alle groepen krijgen één
keer in de week gym van onze vakleerkracht, Karin Lampen. Daarnaast wordt elk jaar een sportdag georganiseerd,
en ook bij het buitenspelen wordt bewegen centraal gesteld. Dit jaar komt er tevens een slagbaltoernooi voor de
bovenbouwleerlingen in september. En in december wordt er weer op kunstijs geschaatst door verschillende
groepen.

Kunst en Cultuur
Muziek, beeldende kunst, drama- en theateractiviteiten vinden wij belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.
Elke groep zal jaarlijks een cultureel uitstapje maken. Bij muziekles ligt het accent vooral op het samen zingen,
spelen en bewegen op muziek. Er wordt gewerkt met muziekinstrumenten. Aandacht is er voor maat en ritme en
verschillende muzikale tegenstellingen. De leerlingen krijgen één keer per week les van een vakdocent muzikale
vorming.

Beeldende vorming
Met zoveel mogelijk verschillende materialen in contact komen, ermee mogen experimenteren, zelf erachter
komen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en verschillende technieken aangereikt krijgen. Bij
handvaardigheid en tekenen maken de leerlingen zowel figuratieve (beeldende) als non-figuratieve (abstracte)
werkstukken. Ze leren op effectieve wijze combineren van materiaal, techniek en beeldaspecten. Het actief leren
kijken en het vormgeven van eigen ideeën speelt een belangrijke rol. We gebruiken ‘Moet je doen’ als methode en
als inspiratiebron voor handvaardigheid, tekenen, drama, dans en muziek.
Jaarlijks komen er in de vorm van projecten of workshops verschillende kunst- en
culturele activiteiten aan bod. Dat kan variëren van fotografie tot een boek maken, van
toneel tot samen muziek maken. Dit gebeurt onder begeleiding van leerkrachten of
professionele kunstenaars, acteurs of musici.
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4. Extra zorg en begeleiding
Gestructureerde zorg voor alle
leerlingen
Onder zorg verstaan we het geheel aan
maatregelen dat de school neemt om uit elke
leerling te halen wat erin zit. Al onze leerlingen
hebben recht op zorg en aandacht, afgestemd
op hun specifieke behoeften en mogelijkheden.
Soms vormen gedrag, de prestaties in de klas of
de uitslagen van toetsen aanleiding om extra
zorg te bieden.
Wanneer uw kind extra aandacht nodig heeft,
wordt dat altijd met u besproken. We proberen
eerst intern oplossingen te vinden. De intern
begeleider (IB-er), Annette Schouten,
coördineert deze zorg. De IB-er stelt samen met
de groepsleerkracht een handelingsplan op. De
stappen in dit plan worden uitvoerig
beschreven in het Zorgsysteem openbaar
onderwijs Muiden/Muiderberg. Als blijkt dat
alle mogelijkheden die de school ter beschikking
heeft zijn uitgeput dan kunnen we als school
ook gebruik maken van bovenschoolse zorg
voor psychologisch of didactisch onderzoek,
verwijzing naar een andere basisschool of
speciaal onderwijs. Voor een goed sluitend
zorgsysteem is samenwerking noodzakelijk. U
als ouders wordt bij elke stap betrokken en
speelt uiteraard een belangrijke rol in het
zorgsysteem.
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5. Ouders
De betrokkenheid van ouders in het opvoedings- en leerproces is essentieel. Alleen samen met u, de ouders,
kunnen wij de gewenste en geformuleerde doelstellingen bereiken. Wij willen u als ouders dan ook graag
ontmoeten op informatieavonden, feesten, rapportbesprekingen en andere bijeenkomsten voor overleg.
Door een open communicatie naar ouders over het onderwijs en de school, over de gang van zaken in de groepen
en over hun kind worden de ouders op diverse manieren op de hoogte gehouden.
Denk daarbij aan:










intakegesprek
schoolgids
nieuwsbrief
website
open les ( één keer voor de ouders en één keer voor de opa’s en oma’s)
spreekavonden (minimaal tweemaal per jaar)
algemene informatieavond aan het begin van elk schooljaar
tussentijdse gesprekken na overleg met de leerkracht en/of de directie
ouderavonden in het kader van een bepaald thema
- Projecten, feesten, activiteiten, schoolkrant, schoolkamp en onderwijsondersteunende
activiteiten nemen op onze school een belangrijke plaats in. Ze vormen de ‘krenten in
de pap’. We kunnen ze jaarlijks en alleen realiseren dankzij het enthousiasme en de
inzet van een grote groep actieve ouders.-

Rapport en 10-minuten gesprekken
Twee maal per jaar, in februari en juni, ontvangt u een schriftelijke rapportage betreffende de schoolvorderingen
van uw kind. In november vindt, tijdens de 10-minuten gesprekken, een mondelinge rapportage plaats en in april is
er nogmaals een gesprek. Daarnaast is er nog een gesprek aan het einde van het schooljaar indien ouders of
leerkracht dit wenselijk vinden.
Heeft u behoefte aan een gesprek met de leerkracht van uw kind buiten de geplande tussentijdse gesprekken?
Maak dan een afspraak. Zo kan hij of zij voldoende tijd voor u vrijmaken en kan het gesprek in alle rust plaatsvinden.

Kindgesprekken
Wij vinden het op De Vinkenbaan heel belangrijk dat onze leerlingen steeds meer inbreng krijgen in hun eigen
leerproces. Kinderen kunnen zelf heel goed aangeven waar hun behoeftes liggen, waardoor wij op school nog beter
in staat zijn het onderwijs hierop aan te laten sluiten. Het welbevinden van onze leerlingen staat immers voorop.
Een goed contact met alle leerlingen en de ouders is hiervoor natuurlijk voorwaardelijk. Naast de vele leerling
gesprekken die wij al dagelijks voeren en de jaarlijkse voortgang/rapportgesprekken met alle kinderen, starten we
elk schooljaar met deze gespreksvorm.
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Medezeggenschapsraad (MR)
De inspraak van u als ouder is officieel geregeld via de wet op de Medezeggenschapsraad. Iedere school moet een
Medezeggenschapsraad hebben. Hoewel de verantwoordelijkheid voor het beleid op school bij het schoolbestuur
ligt is voor sommige zaken instemming van de MR nodig. De MR bestaat in het primair onderwijs uit ouders en
personeelsleden.
De onderwerpen die tijdens een MR-vergadering aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld het beleidsplan, de
leerkrachtenformatie, het vakantierooster, jaarverslag en de financiën. Maar ook zaken als de tussen- en naschoolse
opvang, scholing van personeel en aanschaf van nieuwe leermiddelen worden in de MR besproken.
Notulen van de MR-vergaderingen kunt u vinden op de website. Wilt u eens een vergadering bijwonen als
toehoorder dan bent u van harte welkom.

Ouderraad (OR)
De ouderraad heeft als doel de school te ondersteunen bij diverse taken en activiteiten, opdat leerlingen zich
optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige en veilige omgeving. De OR is de schakel tussen leerkrachten en
ouders en fungeert als achterban en praatpaal van de MR.
De OR houdt zich bezig met praktische zaken. Algemene taken zijn:

Werven van ouders voor ondersteunende activiteiten en het organiseren hiervan, samen met team en
directie

Het bevorderen en bewerkstelligen van contacten tussen ouders en school

Adviseren van de medezeggenschapsraad

Verstrekken van informatie aan ouders over voor ouders belangrijke zaken

Deelnemen aan diversie commissies

Beheren van ouderbijdragen
Taken en bevoegdheden zijn geregeld in het Huishoudelijk reglement Ouderraad.

Commissies en werkgroepen
Ouders worden zoveel mogelijk bij de school betrokken. Naast de MR en de OR kan dat door ouders te vragen
zitting te nemen in verschillende commissies en werkgroepen, of door ouders te vragen te helpen bij verschillende
taken/klussen binnen of buiten de school.
De volgende commissies zijn actief:

Sportcommissie: organiseert onder meer een schaatsdag, schoolvoetbal en de schoolsportdag

Feestcommissie: verzorgt Sinterklaas-, en Kerstfeest, alsmede andere vieringen

Documentatiecommissie/bibliotheekcommissie: beheert het documentatiecentrum en de bibliotheek,
ondersteunt leerlingen bij het leren verzamelen van relevante informatie en organiseert activiteiten
tijdens de Kinderboekenweek.

Contactouders: ondersteunen de school bij het organiseren van hulp bij verschillende gelegenheden
Zo maken alle kinderen een excursie naar Natuurmonumenten en regelen zij het vervoer.

Cultuurcommissie: organiseert uitstapjes en verzorgt gastlessen .

Leerlingenraad Vinkenbaan
Naast de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad komt er vanaf schooljaar 2018-2019 op De Vinkenbaan ook een
Leerlingenraad. Daarbij komen leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 een paar keer per jaar onder schooltijd bij elkaar
om te praten over schoolzaken. Dit alles onder begeleiding van een leerkracht. Hierbij hebben de leerlingen een
adviesrol, maar geen beslissingsbevoegdheid.
De leerlingen kunnen zich verkiesbaar stellen, vervolgens wordt democratisch de Leerlingenraad gevormd.
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6. Nieuwe leerlingen
Kleuters
“Een kleuter die speelt is hard bezig de wereld te ontdekken”
Kinderen krijgen op onze school volop de gelegenheid
te spelen en ontdekkend te leren. Een zorgvuldig
ingerichte, uitdagende leeromgeving stimuleert
daarbij. Spelenderwijs wordt de belangstelling van de
kleuters gewekt of aangemoedigd voor de geschreven
en ongeschreven taal, voor getal-symbolen (cijfers)
gekoppeld aan hoeveelheden en ruimtelijk inzicht,
voor muziek, drama en spel. In het lokaal is veel
ontwikkelingsmateriaal aanwezig waar de kinderen
mee kunnen werken, vrij of in de vorm van een
opdracht. Er is een huishoek, een bouwhoek, allerlei
constructiemateriaal, een zand/watertafel, een leesen schrijfhoek en er zijn wisselende themahoeken.
Bij goed weer wordt er buiten gespeeld, bij slechter
weer wordt bewegingsles gegeven in het speellokaal.
Eén keer in de week krijgen de kleuters
bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.

Wennen
Het basisonderwijs is bestemd voor kinderen van vier tot en met 12 jaar. Zodra een kind vijf jaar is geworden, is het
leerplichtig. Dat wil zeggen: dan moet het naar school vanaf de eerste schooldag die volgt op de maand waarin het
kind vijf jaar is geworden. Wanneer uw kind vier jaar is mag het naar school, maar is nog niet leerplichtig.
Om aan de school te wennen mogen kinderen vanaf drie jaar en 10 maanden enkele dagdelen komen oefenen. Dit
noemen wij ‘stoeltje passen’. Enkele weken voordat uw kind vier jaar wordt , wordt u uitgenodigd met de leerkracht
van de groep van uw kind een afspraak te maken voor een aantal wenmomenten.
Als u uw kind op onze school wilt inschrijven of u wilt zich oriënteren op uw schoolkeuze dan kunt u ruim voordat
uw kind vier wordt contact opnemen met de school. Op afspraak wordt u uitgebreid geïnformeerd, u kunt
antwoord krijgen op al uw vragen en u wordt rondgeleid in de school. Wilt u uw kind inschrijven, dan zal samen met
u het inschrijfformulier worden ingevuld en na ondertekening besluit de directeur in overleg met de Intern
Begeleider of uw kind op school kan worden toegelaten.

Verhuizen
Ook als u tussentijds van school wilt veranderen of moet verhuizen kunt u een afspraak maken voor informatie en
in- of uitschrijving.
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7. Schooltijden, vakantietijden en verlofregelingen
Schooltijden groep 1 t/m 8
Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur – 14.15 uur (continurooster)

Tien minuten eerder binnen
Om een rustige sfeer te krijgen van spelen naar werken, kunnen de kinderen en hun ouders tien minuten voor
aanvang van de schooltijden al naar binnen. Om half negen beginnen we met de lessen. We verwachten dat de
ouders op dat moment de school hebben verlaten.

Klassendienst of even nablijven
In de groepen 3 t/m 8 komt het regelmatig voor dat uw kind klassendienst heeft. Het schema voor de klassendienst
is voor de hele week bekend, u weet dan dat uw kind wat later thuis komt. Het kan ook zijn dat uw kind nog wat
werk af te maken heeft of dat de leerkracht het nodig vindt om even na te praten. In dat geval mag uw kind
uiteraard even naar huis bellen.

Afwezigheid en melding van ziekte
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen dient u dit te melden tussen 08.15 en
08.30 uur. We willen graag weten om welke ziekte het gaat; dit in verband met eventueel besmettingsgevaar. Wij
vragen u dokters- en tandartsbezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Uw kind afmelden kan op tel
nr: 0294 -261769

Maatregelen ter voorkoming van lesuitval
Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten wordt intern en extern naar vervanging gezocht. Ons beleid is erop
gericht de kinderen bij afwezigheid van de groepsleerkracht op school te houden, eventueel door leerlingen te
verdelen over andere groepen. Lukt dit niet dan zal de ouders verzocht worden hun kind een dag thuis te houden.
Betreffende ouders worden hiervan waar mogelijk een dag tevoren via de mail op de hoogte gesteld.

Familieomstandigheden
Mochten er speciale familieomstandigheden zijn, zoals geboorte, ziekte of overlijden van een familielid, dan horen
we dat graag. Een kind kan hierdoor plotseling anders reageren, het is plezierig als de leerkrachten hierop kunnen
inspelen, dit kan problemen voorkomen.
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Extra verlof aanvragen
Verlof buiten schoolvakanties is niet mogelijk tenzij er sprake is van een bijzondere reden.
In alle gevallen moet u een verzoek voor extra verlof acht weken voor datum schriftelijk indienen bij de directie. Het
aanvraagformulier is op school verkrijgbaar. Als uw verzoek verband houdt met uw werk, dient u een verklaring van
de werkgever bij te voegen. Indien er een medische reden bestaat voor extra verlof, dan gaarne een verklaring van
de arts bij het verzoek voegen. De directie neemt de beslissing aan de hand van de richtlijn voor het verlof onder
schooltijden. Als het verlof meer dan tien dagen per schooljaar betreft dient het Regionaal Bureau Leerlingzaken
toestemming te verlenen. Voor meer informatie over de richtlijnen kunt u terecht bij de directie. Van (vermoedelijk)
ongeoorloofd verzuim wordt altijd melding gedaan bij de ambtenaar leerplicht.

Maatregelen preventie schoolverzuim
Elk dagdeel wordt door de leerkracht een presentielijst bijgehouden. Leerlingen die niet zijn afgemeld worden
geregistreerd als ‘onwettig afwezig’. In dit geval wordt contact opgenomen met de ouders om te informeren naar
de reden van afwezigheid. Als een leerling onwettig afwezig is wordt dit gemeld aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken (R.B.L.)

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Studiedagen

ma. 22 oktober t/m vrij. 26 oktober 2018
ma. 24 december 2018 t/m vrij. 4 januari 2019
ma. 18 februari t/m vrij. 22 februari 2019
vrij. 19 april t/m ma. 22 april 2019
di. 23 april t/m vr. 3 mei 2019
do. 30 mei t/m vr. 31 mei 2019
ma. 10 juni 2019
ma. 15 juli t/m vrij. 23 augustus 2019
maandag 3 september 2018
maandag 29 oktober 2018
dinsdag 30 oktober 2018
vrijdag 21 december 2018
woensdag 16 januari 2019
vrijdag 15 februari 2019
dinsdag 11 juni 2019
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8. Praktische zaken
Groepsindeling
Groep 1/2

Najat Agadour (vier dagen), Carine Begemann (vrijdag)

Groep 3/4

Mariëlle Jurrema(vier dagen), Rinske Esmeijer(vrijdag)

Groep 5/6

Trudy Spierings(maandag t/m woensdag), Josta Froon (donderdag,vrijdag)

Groep 7

Dennis de Bont

Groep 8

Ilse Smit (vier dagen), Rinske Esmeijer (donderdag)

Buitenschoolse opvang (BSO)
Zowel voor de TSO als voor de BSO werken wij samen met de SKBNM. De buitenschoolse opvang vindt plaats in Villa
Zeezicht, waar in een huiselijke sfeer verschillende activiteiten worden aangeboden. Medewerkers van Villa
Zeezicht halen uw kind op van school, gezamenlijk wandelen de kinderen en begeleiders naar de locatie. Voor de
BSO kunt u uw kind inschrijven via www.SKBNM.nl . Ook voor tarieven kunt u hier terecht. Voor informatie over
kinderopvangtoeslag kunt u terecht op www.toeslagen.nl

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor extra voorzieningen en activiteiten
die niet tot het gewone lesprogramma behoren. De bedragen worden jaarlijks door de ouderraad vastgesteld.
In het najaar ontvangen alle ouders een brief met het verzoek dit bedrag over te maken op de rekening van de
ouderraad. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is vastgesteld op € 70,- Hierbij zit ook het schoolreisje
voor de groepen 1 t/m 4 en het kamp voor groep 5 t/m 7. Voor het kamp van groep 8 wordt nog een extra bijdrage
gevraagd.

Eten en drinken
Wij hechten veel waarde aan het bevorderen van gezond gedrag. ’s Morgens kunt u uw kind een klein, gezond
tussendoortje meegeven. Bijvoorbeeld fruit, een stukje kaas, wortel of komkommer. Op woensdag wordt er om 10
uur alleen maar fruit/groente gegeten op school. Op vrijdag drinken we, in ieder geval in de ochtend, alleen maar
water.

Bijzondere activiteiten
Gedurende het hele schooljaar vinden er extra activiteiten plaats rond thema’s als de Kinderboekenweek,
Sinterklaas, Kerst, schoolreisje, sportdag, open podium, open les, inloopavond, projectdag, voorleesontbijt,
klassenlunch etc.

Verjaardagen en trakteren
Veel kinderen verheugen zich op het vieren van hun verjaardag op school. Ze worden graag toegezongen, in het
zonnetje gezet en willen ook graag trakteren. Bij gezondheidsonderwijs hoort ook de goede gewoonte om niet te
snoepen op school. Wij vragen u dan ook bij voorkeur fruit of iets hartigs uit te delen, ook aan de leerkrachten.
Indien u om principiële of godsdienstige reden wilt dat de verjaardag van uw kind niet gevierd wordt op school,
verzoeken wij u dat aan de leerkrachten te melden. Wij houden er dan rekening mee.
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Op de fiets naar school
Er is een fietsenstalling bij de school. Kinderen die verder van school wonen, kunnen hun fiets stallen in deze
fietsenstalling. De school is niet verzekerd tegen diefstal of beschadiging van de fietsen. Als het niet echt nodig is
om met de fiets te komen, adviseren wij u uw kind lopend naar school te laten gaan.

Hoofdluis
Op onze school wordt regelmatig preventief op hoofdluis gecontroleerd. Als er hoofdluis is geconstateerd ontvangt
u een brief met behandelinstructies. Ook wordt u gebeld door iemand van school. Constateert u zelf hoofdluis bij
uw kinderen dan wordt u vriendelijk verzocht dit direct te melden bij de leerkracht. Het is van groot belang dat de
hoofdluis direct behandeld wordt.

Huiswerk en plannen
Vanaf groep 5 geven wij af en toe huiswerk mee omdat dit een goede voorbereiding is op het voortgezet onderwijs.
Bovendien leren kinderen een agenda te gebruiken en te plannen (NB vanaf groep 8 is het gebruik van een agenda
verplicht). Met vragen over huiswerk kunt u altijd bij de groepsleerkracht terecht.

Verzekering
Het bestuur van onze school – “Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek” – heeft voor alle leerlingen een
ongevallen- en reisverzekering afgesloten. Hierdoor zijn de leerlingen goed verzekerd tijdens uitstapjes die door
school worden georganiseerd.

Een veilige school
Op onze school hebben wij een aantal maatregelen genomen en afspraken gemaakt die de veiligheid van uw
kinderen zoveel mogelijk garandeert. Zo zijn er duidelijke afspraken over toezicht tijdens de lessen en de pauzes en
het gebruik van de ruimten en speeltoestellen. Mocht er met uw kind, tijdens schooluren, een ongeluk(je) gebeuren
dan wordt u daarvan altijd op de hoogte gebracht. Het gebouw en de speeltoestellen worden regelmatig
gecontroleerd en indien nodig zo snel mogelijk gerepareerd.

Ontruimingsplan
Wij houden jaarlijks, in samenwerking met de plaatselijke brandweer, een ontruimingsoefening volgens ons
calamiteitenplan. Op elke locatie zijn hiertoe opgeleide Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) aanwezig en worden nieuwe
BHV-ers opgeleid. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u op school ons veiligheidsplan inzien.

Computeronderwijs
Op De Vinkenbaan werken we met de elektronische leeromgeving van Cloudwise. Modern onderwijs verdient
moderne ICT oplossingen. We maken als school gebruik van de mogelijkheden die ‘Cloud computing’ biedt en geven
leerlingen en medewerkers de beschikking over dezelfde mogelijkheden die ze ook thuis hebben. Iedereen kan van
IT gebruik maken op een manier die bij hem of haar past. Onze elektronische leeromgeving waar voor elke leerling
tot op het individuele niveau een lesplan kan worden aangeboden is hier een voorbeeld van. Leerlingen en
medewerkers kunnen vanaf elke plek (dus ook thuis) inloggen in hun persoonlijke leeromgeving. We bereiden de
leerlingen zo voor op de ‘21st century skills’. Voor meer informatie: www.cloudwise.nl
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De orthotheek
De school beschikt over een uitgebreide orthotheek, een aparte ruimte met speciale ondersteunende leermiddelen.
Het betreft aanvullend en extra les- en ontwikkelingsmateriaal dat wij gebruiken als een leerling dat nodig heeft.

Leesproblemen en dyslexie
Om leesproblemen te voorkomen en eventueel zo vroeg mogelijk te verhelpen werken wij het Protocol
Leesproblemen en dyslexie. Het protocol is ontwikkeld door het “Expertisecentrum Nederlands” in Nijmegen en is
op onze school ingevoerd in samenwerking met het seminarium voor orthopedagogiek in Utrecht. Het protocol
geeft de leerkrachten een duidelijke lijn in toetsen en handelen, met name in de eerste vier groepen van het
basisonderwijs.
Meer en uitgebreide informatie over zorg en begeleiding kunt u vinden op onze website in het zorgplan. Uiteraard
kunt u met vragen altijd terecht bij de leerkracht, IB-er of directie.

Europese wetgeving rondom privacy
Als school hebben wij uiteraard ook te maken met nieuwe Europese wetgeving rondom privacy, te weten de AVG
die per 25 mei 2018 ingegaan is. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze wet komt
nog sterker dan voorheen de nadruk te liggen op de bescherming van persoonsgegevens, door de versterking en
uitbreiding van privacyrechten. Dat betekent ook meer verantwoordelijkheden voor organisaties met betrekking tot
de omgang met persoonsgegevens.
De Vinkenbaan wil betrokkenen goed voorlichten over de privacybescherming op school, over de rechten en
plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacyrisico’s te beperken. Dat
proberen wij hieronder te doen.
Wat schrijft de AVG voor?
Essentieel in de AVG zijn een aantal zaken:
 Scholen zijn verplicht om ondubbelzinnig te onderbouwen waarom ze persoonsgegevens van leerlingen
willen verzamelen en verwerken en hoe lang ze die gegevens willen bewaren.
 Ook mogen er niet meer gegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk is. Voor het gebruik van
foto’s en video’s van leerlingen is bijvoorbeeld toestemming van ouders nodig. Toestemming moet altijd
worden vastgelegd met een handtekening van de ouder(s). Dit geldt ook voor het gebruik van digitale
leermiddelen die persoonsgegevens verwerken.
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Verder mogen persoonsgegevens niet in te zien zijn door personen die die gegevens niet nodig hebben.

Op de Vinkenbaan zullen we verder alles in het werk stellen om datalekken te voorkomen. Van een datalek is sprake
als persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of kunnen vallen, of kwijtraken. Wij hebben hier een datalek
protocol voor.
In het privacyreglement van de stichting is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de
rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen,
en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op
onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen,
bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor
de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys.
Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de
gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. In de privacyverklaring op
onze website / website van het bestuur kunt u precies lezen welke gegevens wij verzamelen.
Hoe zit het met digitale leermiddelen?
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met
persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt.

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier
mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar
de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de bestuur.
Wanneer wisselen wij gegevens uit?
Het kan nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn
vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u
vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.
Uw toestemming voor foto’s en video’s, delen van contactgegevens en gebruik van sociale media.
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal,
het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt
te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur.
Wij attenderen u ook twee mail per jaar via de ouderavonden, schoolapp of nieuwsbrief op het feit dat u wel of
geen toestemming voor het gebruik van foto’s heeft gegeven. Dit om u er aan te herinneren dat u wel of geen
toestemming gegeven heeft en dat u deze te allen tijde mag wijzigen.
Foto’s en video’s maken en publiceren
Het is voor ouders toegestaan om foto’s/video’s te maken op school. Echter u mag alleen uw eigen kind
fotograferen. De directeur van de school mag het fotograferen op de school verbieden.
Ook tijdens schoolactiviteiten die buiten school plaats vinden, zoals excursies of schoolreisjes kunnen er door
ouders foto’s gemaakt worden. De school kan dit niet verbieden, maar vragen ouders wel om hier terughoudend in
te zijn en deze beelden niet te delen via sociale media.
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Bijlagen - Achtergronden
Deze school is onderdeel van een stichting. In onderstaande informatie leest u wat de
stichting en de scholen gezamenlijk geregeld hebben
Als inspraakorgaan heeft de GMR contact met de
directeur-bestuurder die ook de primaire
gesprekspartner van de GMR is. De GMR bestaat uit
22 leden, 11 personeelsgeleding + 11 oudergeleding.
De GMR volgt de Wet Medezeggenschap op Scholen
(WMS) en heeft een Medezeggenschapsstatuut en
een Medezeggenschapsreglement goedgekeurd.

Stichting basisonderwijs Gooi en
Vechtstreek – Villa Primair
Bestuursinformatie
Onze school valt onder het bestuur van de Stichting
Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek. De werknaam
van de stichting is: 'Talent Primair'.
Onder Talent Primair vallen 22 basisscholen. Onze
scholen worden bezocht door ca. 5000 leerlingen. In
totaal zijn er 25 leslocaties in de gemeenten
Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum,
Huizen, Laren, Stichtse Vecht, Muiden, Muiderberg,
Naarden, Weesp en Wijdemeren. De meeste scholen
zijn openbare scholen: vier scholen zijn
Montessorischolen en daarnaast zijn er een
Daltonschool en twee Jenaplanscholen. Talent
Primair geeft ook Hoogbegaafden Onderwijs op OBS
Blaricum.
Voor meer informatie over de scholen kunt u op de
website van de scholen zelf kijken. Een
totaaloverzicht vindt u via de pagina 'onze scholen'
op de website www.talentprimair.nl

Als laatste is er een Gemeenschappelijk Orgaan.
Volgens onderwijswetgeving houden de
gemeenteraden toezicht op openbare stichtingen.
Voor een zo soepel mogelijk verloop van het toezicht
is het van belang dat de gemeenten tot onderlinge
afstemming komen en streven naar eensluidende
standpunten. Daarom wordt toezicht gecoördineerd
via het Gemeenschappelijk Orgaan. Het
Gemeenschappelijk Orgaan bestaat uit 10
wethouders van de 10 gemeenten die het openbaar
onderwijs hebben overgedragen aan Talent Primair.
Missie/Visie
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek stelt
het Talent van elk kind Primair. Het is dan ook geen
toeval dat we dat tot onze werknaam hebben
gemaakt. Talent Primair gaat voor een brede
ontwikkeling van onze kinderen. We leren van en
voor de toekomst. We realiseren kwalitatief goed
onderwijs in onze regio. Ons onderwijs is boeiend,
passend en opbrengstgericht. Onze scholen zijn
breed toegankelijk: openbaar of bijzonder neutraal.
Vanuit een ruime mate van autonomie kiest elke
school in lijn met de missie en visie van Talent
Primair haar eigen onderwijsinrichting. Ruime keuze
daarvoor voor elke ouder.

Talent Primair wordt bestuurd door een tweehoofdig
College van Bestuur.
De heer Jules van Brecht is voorzitter en mevrouw
Fije Hooglandt lid.
Toezicht:
Het bestuur van Talent Primair staat onder toezicht
van een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht
bestaat uit bestaat uit maximaal 7 leden, van wie er
drie worden benoemd op voordracht van de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR),
één op voordracht van de Stichting
Belangenbehartiging Montessori en Jenaplan
Onderwijs en drie op voordracht van de gemeenten,
waarin de openbare basisscholen van Talent Primair
gevestigd zijn.
Er is een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld, een orgaan
voor advies- en instemmingsrecht over
bovenschoolse zaken. De GMR behandelt alleen
onderwerpen die voor de scholen van
gemeenschappelijk (school overstijgend) belang zijn.
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Op www.talentprimair.nl vindt u een wat
uitgebreidere beschrijving van de missie, visie en
kernwaarden van de stichting. Daar ook ons
missiefilmpje.

Verbetering onderwijs
Jaarlijks formuleert de directie, in samenspraak met
het team, een aantal speerpunten, waaraan het
komende schooljaar zal worden gewerkt. Afspraken
die hieruit voorvloeien worden vastgelegd in een
strategisch beleidsplan en jaarlijks op de laatste
studiedag geëvalueerd. Aan het begin van elk
schooljaar wordt een aantal plenaire
teamvergaderingen en studiedagen vastgelegd
waarop met het voltallige team gewerkt wordt aan
deze speerpunten.
Voor het schooljaar 2018-2019 staan de volgende
onderwerpen gepland:

Observatie instrument sociaal emotionele
ontwikkeling verder implementeren

Kinderraad treedt in werking

Doorgaande leerlijn mediawijsheid /
programmeren voor alle groepen

Kwaliteitsslag muziekonderwijs i.s.m. de
Gooise Muziekschool

Jaarverslagen
De jaarverslagen plaatsen wij altijd begin juli (dat is
na goedkeuring van alle gremia) op onze site (zie
onze missie; jaarverslagen).

GMR
Bestuurt een schoolbestuur meer dan één school
dan moet er naast een MR ook een
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
zijn. Alle medezeggenschapsraden van de scholen
zijn vertegenwoordigd in de GMR. Hier worden
onderwerpen besproken die voor alle scholen van de
stichting belangrijk zijn. De GMR neemt onder meer
besluiten over belangrijke zoals het
bestuursformatieplan, het taakbeleid, de
klachtenregeling en schorsing en verwijdering.

Nascholing leerkrachten
Op studiedagen en door middel van
nascholingscursussen worden leerkrachten in de
gelegenheid gesteld zich de nieuwste ontwikkelingen
binnen het onderwijs eigen te maken. Aan
leerkrachten die zich in een specifiek vakgebied
willen specialiseren wordt deze gelegenheid
geboden.
Uitgangspunten en voorwaarden hiervoor zijn
vastgelegd in het nascholingsplan. In gelijke tred met
de pedagogische- en didactische
beleidsveranderingen op onze school, is ook het
beleid inzake nascholing volop in ontwikkeling.
Naast teamactiviteiten en individuele cursussen
worden functioneringsgesprekken met leerkrachten
gevoerd. Deze gesprekken vormen de basis voor
gestructureerde nascholingsactiviteiten.

Van leiden naar begeleiding
In samenspraak met alle betrokkenen – leerlingen,
team, bestuur en ouders – werken wij voortdurend
aan de verbetering van het onderwijs in onze school.
Dat proces vindt op verschillende niveaus plaats.
Op schoolniveau werken we aan een eenduidig
beleid voor het pedagogisch en didactisch handelen.
We willen namelijk het accent steeds meer
verleggen van leiden naar begeleiden. De leerlingen
prikkelen en uitdagen tot initiatief, tot het zelf
oplossingen leren vinden en ontdekken en actief met
leren bezig te zijn. Zo’n benadering stimuleert de
zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van
kinderen, het vergroot de betrokkenheid en leidt
naar onze overtuiging ook tot ‘beter leren’. We
werken aan een optimale organisatie een
gestructureerde en inspirerende leeromgeving opdat
de kinderen ook daadwerkelijk op de beoogde
manier effectief kunnen leren en functioneren.

Coachen en begeleiden PABOstudenten
School biedt studenten de kans praktijkervaring op
te doen. Leerkrachten coachen en begeleiden de
student zo goed mogelijk en bieden hen de ruimte
inzicht te krijgen in het onderwijssysteem. Onder
supervisie van de groepsleerkrachten verzorgen de
studenten ook lessen. De groepsleerkracht blijft
altijd de direct verantwoordelijke. De
eindverantwoordelijkheid blijft te allen tijde bij de
directie.
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De kern van Passend Onderwijs is het uitbreiden van
de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind.
Het gaat om het leveren van maatwerk in het
onderwijs voor kinderen die extra ondersteuning
nodig hebben en voor kinderen die zonder extra
ondersteuning onderwijs volgen. Om dit maatwerk
te verzorgen is een passend onderwijsaanbod nodig.
Passend Onderwijs heeft tot doel om de kwaliteit
van dit onderwijs aan leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben te verbeteren en
passend te maken.

Externe begeleiding
Onze school wordt ondersteund door verschillende
educatieve diensten. Wij werken onder andere
samen met de CED-groep.
Deze begeleiding bestaat uit:

Kinderen onderzoeken en begeleiden die
moeilijkheden ondervinden in hun
ontwikkeling

Het begeleiden van veranderingstrajecten
binnen de school (bijvoorbeeld
handelingsgericht werken).

Het verzorgen van diverse cursussen
bijvoorbeeld op het gebied van
leesonderwijs en rekenen.

Dyslexie behandelingen op school

Leerlingdossier
Alle gegevens van de vordering van leerlingen
worden opgeslagen in het leerlingendossier. Daarin
kunnen opgenomen zijn:

Notities over de bespreking van uw kind
door het team

Notities over gesprekken met de ouders

Verslagen van onderzoeken

Toets- en rapportgegevens

Plannen voor extra hulp aan uw kind
Ook worden verslagen van observaties of
onderzoeken door leerkrachten, interne begeleiders
of externe hulpverleners toegevoegd.
Het leerlingdossier is strikt vertrouwelijk.
Inzage in het dossier door derden, bijvoorbeeld de
schoolbegeleidingsdienst, kan alleen nadat u
daarvan door ons schriftelijk op de hoogte bent
gesteld. Er is een convenant opgesteld tussen de
samenwerkende instanties. In deze overeenkomst is
vastgelegd dat er in het belang van het kind
informatie kan worden uitgewisseld. U als ouder
heeft het recht dit dossier in te zien, u kunt hiervoor
een afspraak maken met de intern begeleider of de
directeur. Het dossier blijft, nadat de leerling de
school heeft verlaten, nog vijf jaar op school
aanwezig. Hierna wordt het vernietigd.

Passend onderwijs
We streven ernaar zoveel mogelijk passend
onderwijs aan te bieden en zo min mogelijk kinderen
door te verwijzen naar het speciaal onderwijs. Hoe
langer kinderen op hun eigen basisschool en in hun
eigen woonomgeving verder kunnen, des te beter
het voor de kinderen is. Om dit doel te bereiken is
onze school aangesloten bij het
samenwerkingsverband passend onderwijs ‘Unita’ te
Hilversum.
Het samenwerkingsverband biedt hulp binnen onze
school, o.a. door:

Observaties en advies

Speciale leermiddelen

Gesprekken met ouders

Onderzoek
Ondanks deze ondersteuning lukt het niet altijd
kinderen binnen het regulier basisonderwijs te
houden. In dat geval oordeelt de Permanente
Commissie Leerlingenzorg (PCL) over
toelaatbaarheid van de leerling tot een speciale
school voor basisonderwijs.

Samenwerkingsverbanden

Toetsen

Omdat de scholen van Talent Primair zowel in de
regio Gooi en Omstreken alsmede in de regio
Utrecht gevestigd zijn, is er een
samenwerkingsverband aangegaan met twee
stichtingen die passend onderwijs in deze regio's
verzorgen.
1. Samenwerkingsverband Unita (regio Gooi en
Omstreken) www.swvunita.nl
2. Stichting Passenderwijs (regio Utrecht-West)
www.passenderwijs.nl

Leerlingen vanaf groep 1 tot en met 8 worden
gevolgd in hun leerprestaties, waardoor gezien kan
worden of de leerlingen voldoende vorderingen
boeken. Is dat niet het geval dan kan er tijdig
ingegrepen worden. We onderscheiden op school
verschillende soorten toetsen: toetsen die
verbonden zijn aan onze methodieken en toetsen
van het o.a. CITO.
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Voorbereiding op keuze voor VO

Informatiedagen en de Gooise gids

In de maand november wordt met de ouders van de
kinderen uit groep 7 van gedachten gewisseld over
mogelijke vervolgrichtingen na de basisschool.
Tijdens het 10-minuten gesprek ontvangen de
ouders een voorlopig schooladvies voortgezet
onderwijs. De voorbereiding op het voortgezet
onderwijs vindt plaats in groep 8. In het najaar wordt
een informatieavond georganiseerd. In december
ontvangen ouders en leerlingen het definitieve
advies tijdens een tweede gesprek.

Als hulpmiddel bij de schoolkeuze kunt u gebruik
maken van de ‘Gooise Gids’ en andere brochures die
aan de kinderen van groep 8 worden meegegeven.
Bovendien verzorgt het voortgezet onderwijs diverse
informatieavonden en open dagen. Kijk op
www.gooisegids.nl voor meer informatie.

Doorgaan of nog een jaartje wachten
Kinderen die voor 1 oktober zes jaar worden, gaan
van groep 2 naar groep 3. Over kinderen die tussen 1
oktober en 1 januari jarig zijn wordt apart gesproken.
Deze kinderen houden we in de loop van groep 2
extra in de gaten, want niet al deze kinderen zijn er
aan toe om al naar groep 3 te gaan. Soms is het dan
in het belang van het kind om een jaar langer in
groep 2 te blijven. Wanneer de leerkracht en/of de
ouders twijfelen of de overgang naar groep 3 wel
verstandig is, wordt met de intern begeleider
besproken wat de beste aanpak is. Uitgangspunt
voor dit gesprek is ons leerlingvolgsysteem.

CITO Eindtoets groep 8
Ons schooladvies is gebaseerd op de kennis en de
ervaring die de basisschool met uw kind vaak
gedurende 8 jaar heeft opgedaan en geeft de
verwachting van de basisschool weer over de
geschiktheid van uw kind voor een bepaalde vorm
van voortgezet onderwijs. De CITO - eindtoets kan
daar – als objectief middel – bij helpen. U kunt van
het advies van de basisschool afwijken . De scholen
voor voortgezet onderwijs beslissen zelf over
toelating en plaatsing, maar zij nemen het
schooladvies doorgaans zeer serieus.

Zittenblijven
Kinderen ontwikkelen zich zowel op sociaal
emotioneel als op cognitief niveau in een
verschillend tempo. Blijven kinderen achter op het
sociaal emotionele vlak dan kan dat een reden zijn
het schooljaar nog eens over te doen. We bespreken
dit van tevoren uitgebreid met de ouders en het
kind. De ontwikkeling van de jaren daarvoor en de
cognitieve ontwikkeling spelen ook een grote rol bij
deze beslissing.

Uitstroom naar vervolgonderwijs
Ieder jaar is de samenstelling van de groepen 8 wat
betreft de belangstelling en de intelligentie van de
kinderen weer anders. Daardoor is de uitstroom naar
het voortgezet onderwijs elk jaar verschillend. Wij
proberen elk kind te begeleiden naar de vorm van
voortgezet onderwijs die het best past bij het kind.
Hieronder vindt u de uitstroomgegevens van de
leerlingen van het afgelopen schooljaar 2017-2018.

VMBO met LWOO
VMBO
VMBO TL
VMBO TL / HAVO
HAVO
HAVO / VWO
VWO

AANTAL LEERLINGEN
2
4
5
5
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Klachtenprocedure

Schenking en sponsoring

Mocht u als ouder/verzorger of leerling op school
over een probleem willen praten, dan is de eerste
stap altijd het gesprek aangaan met de leerkracht
van uw kind. Als de leerkracht en u er samen niet uit
komen, dan kunt u de intern begeleider inschakelen.
Samen met u en de leerkracht wordt een
vervolggesprek gevoerd en eventuele afspraken
gemaakt. Komt u er dan samen nog niet uit, dan kunt
u een afspraak met de directeur maken. De school
heeft ook een “interne contactpersonen”, te weten
Annette Schouten, bij wie de kinderen en/of ouders
terecht kunnen als hen iets ‘dwarszit’. Ook
ongewenst gedrag of een ander probleem kan bij
haar gemeld worden. De interne contactpersoon kan
bij ernstige conflicten helpen deze op te lossen. Het
omgaan met klachten is vastgelegd in een
klachtenregeling. Lukt het niet om tot een oplossing
van het probleem te komen dan kan de klacht
neergelegd worden bij de vertrouwenspersoon van
Talent Primair.
Talent Primair heeft zich aangesloten bij de
Landelijke Klachten Commissie (LKC) voor het
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.
Er is een klachtencommissie voor alle scholen van
het bevoegd gezag die de klacht onderzoekt en het
bevoegd gezag hierover adviseert.
Voor de officiële procedure verwijzen wij u naar onze
Klachtenregeling en klachtenschema op onze site
onder contact.
Externe klachtenregeling.
De externe klachtencommissie is ondergebracht bij
de CED-groep; de schoolbegeleidingsdienst in
Rotterdam; tel: 010-4071599
Onze externe contactpersonen zijn Harry
Keldermman en Marla van Berge Henegouwen-de
Jong.
De CED-groep verzorgt voor Stichting Basisonderwijs
Gooi en Vechtstreek de externe scholing van de
vertrouwenspersonen en organiseert twee keer per
jaar een netwerkbijeenkomst. Zij inventariseren de
incidenten op de scholen en verzorgen een
jaarverslag voor de hele stichting. Zij kunnen u
informatie geven over het reglement van de externe
klachtencommissie.

De Stichting ‘Vrienden van De Vinkenbaan en de P.C.
Hooftschool’ stelt zich ten doel om scholen te
ondersteunen bij schoolactiviteiten- en
investeringen waarvoor de reguliere schoolmiddelen
ontoereikend zijn. De Stichting doet dit door
middelen in geld en natura te verwerven bij
particulieren, bedrijven en instellingen. Om inzicht te
krijgen over wat nodig is wordt overleg gevoerd met
alle ‘stakeholders’.
Voor meer informatie kijkt u op onze website onder
het kopje ‘links’.

Alle namen en adressen vindt u achterin de
schoolgids.
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Adressen

UNITA
Regionaal samenwerkingsverband
p/a Annie MG Schmidtschool
Laapersboog 9
1213 VC HILVERSUM
www.swvunita.nl

OBS de Vinkenbaan
Tesselschadelaan 75
1399HX Muiderberg
0294-261769
www.vinkenbaan.nl

Regionaal bureau leerlingzaken
Heuvellaan 50
1217 JM Hilversum
035-6926620
www.rblgooi.nl

Interne contactpersoon klachten:
Annette Schouten (adres zie boven)
Stichting basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
(Talent Primair)
Amersfoortsestraatweg 180C
1272RR Huizen
035-6925850
info@talentprimair.nl
www.talentprimair.nl

Stichting kinderopvang SKBNM
Herenstraat 6a
1404 HD Bussum
035-6970075
www.skbnm.nl

Inspectie van het onderwijs
Info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
vragen over onderwijs:
0800 - 8051 (gratis)

5010
Voor ouders over openbaar onderwijs.
Ondanks alle informatie in deze gids kan het
voorkomen dat u nog vragen heeft.
Vragen over de school kunt u stellen aan de
teamleden of de directie. Vragen over het onderwijs
in het algemeen of vragen die u liever aan een
onafhankelijk persoon wilt stellen, kunt u voorleggen
bij 5010.
Op de website www.50tien.nl kunt u veel
antwoorden vinden. Daarnaast verschaft de website
van de vereniging voor openbaar onderwijs veel
informatie: www.voo.nl

Vertrouwensinspecteur
Klachtmelding over seksuele
intimidatie, seksueel misbruik, ernstig
psychisch of fysiek geweld: meldpunt
vertrouwensinspecteurs
0900 - 1113111 (lokaal tarief)
Externe vertrouwenspersoon :
Marla van Bergen-Henegouwen
Harry kelderman
Dwerggras 30
postbus 8639
3009 AP Rotterdam
010-4071599
evp@cedgroep.nl
Jeugd en Gezin
De Rijver
Nienhuis Ruyskade 26
1399 HH Muiderberg
Medewerkers zijn alleen op afspraak aanwezig.
Jeugdgezondheidszorg 035- 6926370
Opvoedspreekuur 035- 6926350
GGD Gooi en Vechtstreek
Heuvellaan 50
1217 JM Hilversum
035-6926350
www.ggdgooi.nl
Peuterspeelzaal ‘de Krullevaar’
Tesselschadelaan 75a
1399 HX Muiderberg
0294-261828
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