SCHOOLGIDS

‘LAAT JE EIGEN KLEUREN ZIEN’

Welkom
Voor u ligt onze schoolgids 2020 - 2021. Deze gids is
er om u kennis te laten maken met onze school en
onze manier van werken. Ook bevat deze gids veel
praktische informatie over het reilen en zeilen op
CBS De Regenboog. Daarnaast krijgt u een indruk
van activiteiten die zich in de school afspelen.
Als de ideeën over ons onderwijs u aanspreken en u
na het lezen van deze gids nieuwsgierig geworden
bent naar onze school, nodigen wij u graag uit om
kennis te komen maken.
Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult
lezen. Als u opmerkingen, aanvullingen of suggesties
heeft, waardoor de gids nog informatiever of
duidelijker kan zijn voor u, horen wij dat graag.
Namens de medezeggenschapsraad en het team van
CBS De Regenboog

“CBS De
Regenboog
laat je eigen
kleuren zien”

Kim Bouman en Marian Siepel
NB. Daar waar in de tekst “hij” staat kan ook “zij”
gelezen worden en vice versa.
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ONZE SCHOOL

www.cbsderegenboog.net

Onze school heeft 8 groepen en het aantal
kinderen schommelt meestal rond de 200.
Aan het Eiberplein mogen we onderwijs geven in
een mooi en ruim gebouw. Ruime en lichte lokalen,
een inpandig speellokaal voor de kleuters en met
de aanwezigheid van een prachtig technieklokaal
en een gezellig overzichtelijk schoolplein.
Een gebouw stelt echter niets voor zonder een
goed draaiend team. We stellen ons dan ook ten
doel te zorgen voor kwalitatief goed onderwijs,
waarbij cognitief en creatief leren hand in hand
kunnen gaan! Dat willen wij op een enthousiaste
en positieve wijze in de dagelijkse praktijk
proberen te realiseren.
Want voor ons geldt: `Uw kind is onze zorg´.

Website W&T

1.1 Spectrum

Schoolgegevens:
C.B.S. De Regenboog
Eiberplein 3, 2661 BP
Bergschenhoek
Tel.: 010-5214017

Email:
info.cbsderegenboog@spectrumspco.nl

Internet:

(controltoets en linker muisknop)

Gegevens College van
Bestuur :

Postadres :
SPECTRUM
Postbus 96
2660 AB
Bergschenhoek
Bezoekadres:
SPECTRUM-SPCO
Leeuwenhoekweg 18A
2661 CZ
Bergschenhoek
tel: 010-5221657
E-mail:
info@spectrum-spco.nl
Internet:
www.spectrum-spco.nl

Stichting voor Protestant Christelijk Onderwijs te
Lansingerland
Spectrum beheert acht basisscholen in
Lansingerland. Op die scholen krijgen ruim 2100
leerlingen dagelijks les van zo’n 200
medewerkers.
Het beleid binnen Spectrum komt tot stand vanuit
een dialoog tussen ouders, medewerkers,
directies en bestuur. De Raad van Toezicht
controleert of de doelen die worden gesteld in het
toezichtskader ook worden gehaald.
Onder leiding van ambitieuze leerkrachten,
worden leerlingen gemotiveerd en ondersteund
om zich binnen een veilige en respectvolle
omgeving te ontwikkelen tot moderne en sociale
wereldburgers.
Creativiteit, onderzoekend leren, Burgerschap en
ICT zijn de speerpunten die veel aandacht krijgen
binnen het onderwijs. Iedere school verwerkt ze
in het eigen schoolplan en vanuit dit plan volgt de
doorvertaling in de lessen.
Wat goed lukt, wordt geborgd en gedeeld met
anderen. Wat niet goed lukt, verbeter je en
probeer je opnieuw uit, totdat het wel succesvol
is. Samenwerken is om die reden essentieel of je
nu leerling, leerkracht, directeur of lid van de
raad van toezicht bent.
Op die manier blijft beleid levend en werken we
voortdurend aan zinvol en zingevend onderwijs
vanuit de Protestants Christelijke identiteit.
Het bevoegd gezag stelt jaarlijks - met
instemming van de MR - de schoolgids vast ten
behoeve van het volgend schooljaar. (WPO art.
16 lid 2).
Eén keer in de vier jaar wordt ook het schoolplan
vastgesteld. Dit is geldig voor een periode van
vier jaar. Het schoolplan 2019-2023 is vastgesteld
in juni 2019.
A.J. van Zanten - voorzitter College van Bestuur –
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WAAR STAAN WE VOOR?

Kerntaken
Wat willen we bereiken
Hoe we dat willen bereiken
Wat onze kinderen leren op CBS De Regenboog
Hoe we dat doen
2.1

Kerntaken

Elke school stelt zichzelf kerntaken; taken die voor de school heel wezenlijk zijn. Ook het
team van CBS De Regenboog stelt zichzelf zulke kerntaken. Wij vinden het dan ook
belangrijk dat:
Uw kind goed onderwijs krijgt.
Voorop staat het leren van uw kind. Hierbij willen we een optimaal resultaat bereiken, waarbij
we zoveel als mogelijk willen aansluiten bij de leerbehoeften van elk kind en zo rekening houden
met de individuele mogelijkheden van een kind. De zorg voor elke leerling, meer of minder
begaafd, is het uitgangspunt. De totale ontwikkeling van uw kind is belangrijk. Daarom willen
we ons onderwijs zo inrichten dat het niet enkel en alleen ‘leren’ uit boekjes betreft, maar dat
ook de sociaal-emotionele en de creatieve/technische kant de benodigde aandacht krijgen.
Uw kind met plezier naar school gaat.
De basis om te kunnen leren, ligt in het gegeven dat uw kind zich prettig voelt; prettig op
school, prettig met zichzelf en prettig met elkaar. Samen met u als ouders, willen we ons daar
optimaal voor inzetten. We zullen ons dan ook actief inzetten om pesten te voorkomen en tegen
te gaan, zodat de school een veilige plaats kan zijn voor uw kind. Om dat goed en duidelijk
vorm te geven, zetten wij de Kanjertraining in, om de kinderen gedrag van zichzelf en elkaar
te leren (her)kennen en daar positief vorm aan te geven, vanuit respect voor elkaar.
Orde, rust en regelmaat aanwezig zijn.
Wij zien deze drie begrippen als onmisbaar voor de ontwikkeling van uw kind en deze zorgen
ervoor dat er ruimte en aandacht voor elk kind kan zijn. Chaos maakt nerveus en belemmert
het leren. Dat is iets wat wij niet willen. Dit betekent dat er duidelijke regels zijn voor de
omgang met elkaar en voor het ‘leerklimaat’. Regels die van belang zijn, zodat er in een
plezierige en veilige sfeer gewerkt kan worden.

Leren
Plezier
Rust
Ontmoeting
Relatie
vertrouwen
De samenwerking met u als ouders zo optimaal mogelijk is,
op basis van wederzijds vertrouwen.
Gebleken is dat een positieve betrokkenheid van de ouders bij het leren van hun
kind(eren) en bij het reilen en zeilen van de school een sterke positieve uitwerking heeft
op uw kind(eren). Wij denken ook dat deze samenwerking bijdraagt aan het
gemeenschapsgevoel dat ons voor ogen staat. Ons doel is dan ook om dit op een open
en prettige wijze vorm te geven. Als we dat met elkaar doen, kunnen we de zorg om en
voor uw kind delen.
Uw kind in aanraking komt met de waarden en normen vanuit de christelijke traditie
Onze school is een protestants christelijke school. Dat willen wij tot uitdrukking brengen
in onze levenshouding. Dat betekent, ook dat wij ons willen laten leiden door datgene
Schoolgids 2020-2021
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wat er vanuit de Christelijke traditie tot ons komt.
We vertellen kinderen daar ook over. Respect voor
elkaar en andere tradities vinden we daarbij van
groot belang.

Motto

2.2

‘CBS De Regenboog laat je
eigen kleuren zien’.

Wat wij willen bereiken

Kinderen hebben de toekomst. Als ouders wil je je
kinderen alles meegeven om van die toekomst een
gelukkige toekomst te maken. Een toekomst waarin
uw kind een plek vindt in de wereld en in staat is
zijn/haar talenten optimaal te gebruiken.
Op school dragen wij daar graag aan bij. We willen
kinderen voldoende basiskennis meegeven zodat ze
de wereld om hen heen leren begrijpen. We willen ze
ook vaardigheden meegeven, zodat ze weten hoe ze
die wereld kunnen beïnvloeden en er zelf aan bij
kunnen dragen. En we willen ze leren dat het
belangrijk is om goed voor jezelf en de ander te
zorgen. Dat kan door elkaar te ontmoeten.
Het vraagt moed om je elke dag open te stellen voor
nieuwe dingen, voor andere mensen en om elke dag
te leren. Dat is wel wat we vragen van onze
kinderen. Wij willen ze daarin begeleiden en
ondersteunen.
We kijken naar het kind als geheel, wie is het, welke
talenten heeft het, wat heeft het nodig?
Wij willen die school zijn, waar kinderen in de
gelegenheid worden gesteld, zelf keuzes te leren
maken en verantwoordelijkheid te leren dragen voor
hun eigen leerproces. Zelfstandigheid,
verantwoordelijkheid, eigenaarschap en
samenwerken zijn daarbij sleutelwoorden. Kinderen
overal van laten leren, met plezier voorop,
aansluitend bij hun nieuwsgierigheid! Daar gaat het
om. Dan krijg je zin in leren!
Op alle gebieden, met het hoofd, met het hart en
met de handen. Wij noemen dat 3D@CBS De
Regenboog-Denken, Durven en Doen! Alleen kan
dat niet zonder Doorzetten (4D). Wij geloven dat
wanneer elk kind naar eigen kunnen, zich op al deze
terreinen ontwikkelt, het de eigen kleuren kan laten
zien en een plek kan vinden in deze 21e eeuw.
Als een vaardig, een waardig en een aardig
mens.

Wij hebben als motto
gekozen:

Elk kind heeft eigen
kwaliteiten, bijzonderheden en
talenten. Het is onze uitdaging
om die talenten te herkennen,
te ondersteunen en tot bloei
te laten komen. Dan kan elk
kind de eigen kleuren laten
zien, laten zien wie hij is en
wat hij kan.
Dat willen we doen door een
pedagogisch klimaat te
realiseren waarin:
We elkaar op een positieve
manier ontmoeten.
Veiligheid en ondersteuning
voorop staan.
Elk kind zich gezien weet en
gewaardeerd.
Kinderen leren goed voor
zichzelf te zorgen, voor de
ander en voor de omgeving.
Duidelijkheid met betrekking
tot gedragsregels en omgang
het vertrekpunt is.
Rust, orde en regelmaat
voorop staan.
Kinderen elkaar ontmoeten in
spel, creativiteit en
samenwerken.
Leerkrachten hoge en
positieve verwachtingen naar
elk kind hebben.

Wij geloven dat dit mede goed te realiseren is vanuit
ons profiel ‘Wetenschap&Techniek’, van waaruit onze
kinderen gestimuleerd worden tot onderzoekend
leren, redeneren, maken, problemen oplossen, creativiteit en daarin hun talenten
kunnen ontdekken en ontwikkelen.
Schoolgids 2020-2021
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2.3

Hoe we dat willen bereiken

Dit alles komt samen in COBI met de speerpunten: Creativiteit,
Onderzoekend & Ontwerpend leren, Burgerschap & Identiteit en ICT.
Vanuit COBI willen wij ons onderwijs vorm geven en geven we richting
aan ons onderwijs. Wat bedoelen wij met COBI?
Creatief
Wat bedoelen wij hiermee op CBS De Regenboog?
Creativiteit is de natuurlijke aandrang en de vaardigheid om nieuwe
dingen tot stand te brengen, bovendien kan een kind er zijn of haar emoties in kwijt.
Door kinderen de vrijheid te geven om te experimenteren, komen ze tot nieuwe
inzichten en ontwikkelen ze een bredere kijk op de wereld om hen heen.
Wij vinden het belangrijk om kinderen zoveel mogelijk ruimte te geven om zelf te
ontdekken en zelf te creëren. Zeker in de groepen 1 en 2 is dit een natuurlijk
vertrekpunt. In de hogere groepen wordt de creativiteit mede ook benut bij het
verwerken van cognitieve processen. Zeker vanuit ons profiel Wetenschap & Techniek
zien wij vele mogelijkheden om de creativiteit vorm en inhoud te geven.
In alle facetten van het leven kun je terugvallen op je creatief denkvermogen. Recent
wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat beoefening van creativiteit ook het
logisch denken bevordert.
Hierbij denken wij ook aan cultuur educatie , waarbij gebruik gemaakt wordt van een
breed netwerk op het gebied van creatieve activiteiten. Op deze manier komen kinderen
al jong in aanraking met kunst en cultuur. In ons team is één collega, gespecialiseerd in
cultuur educatie.
Onderzoekend leren:
Wat bedoelen wij hiermee op CBS De Regenboog?
Onderzoekend leren is voor ons een werkvorm die kinderen aanspoort de wereld om hen
heen actief te onderzoeken en ontdekken. De natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen
dient als uitgangspunt.
Kinderen worden aangemoedigd om de wereld onderzoekend tegemoet te treden en
antwoorden te vinden op hun vragen. Binnen onderzoekend leren, zijn kinderen, ook naast
de klassikale leermomenten, actief bezig met hun leerproces. Ze leren ervaren wat voor
hen belangrijk is, ontdekken en ontwikkelen hun talenten en leren deze te benutten.
Onderzoekend en ontwerpend leren vergroten de kwaliteit van leren, doordat kinderen
van en met elkaar leren en leren ontdekken. Bij het onderzoekend leren, staat de vraag
naar kennis voorop en bij het ontwerpend leren de oplossing van een probleem met behulp
van een (technisch) product. Sommige kinderen zijn vooral geboeid door een vraag naar
een abstract begrip (waardoor drijft iets?), terwijl andere kinderen eerder enthousiast
worden door een vraag naar het ontwerpen van een concreet product (maak een boot die
veertig knikkers kan dragen). Voor beide vragen zijn echter creativiteit, nieuwsgierigheid
en kritisch vermogen nodig. Zo krijgt het leren meer betekenis en ontstaat ‘zin in leren’.
Zeker in wetenschap- en techniekonderwijs sluiten onderzoekend en ontwerpend leren
goed aan bij het kind en heeft daarom onze voorkeur. In ons team zijn 2 leerkrachten
gespecialiseerd in Toekomst Gericht Onderwijs.
Burgerschap (in relatie met identiteit)
Wat bedoelen wij hiermee op CBS De Regenboog?
Ons doel als team is, om de aan onze zorg toevertrouwde kinderen voor te bereiden op
goed burgerschap en ze hierin ook voor te leven. Kinderen bij ons op school moeten
daarom kunnen oefenen in democratische principes, moeten enige kennis hebben van de
multiculturele samenleving, verschillende religies en culturele achtergronden en
opgevoed worden tot jonge mensen die de attitude hebben om een positieve bijdrage te
leveren aan de samenleving om hen heen, waar ze zelf deel van uit maken. Dat besef
moet aangeboord worden en ontwikkeld. Om die bijdrage te kunnen leveren, moeten
kinderen dus ook bepaalde vaardigheden kunnen ontwikkelen. Vooral goede sociaal
communicatieve vaardigheden moeten hierbij aangeleerd worden.
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Participatie aan processen staat voorop, omdat juist ontwikkeling/bevordering van
participatie, kinderen tot actieve en bewuste burgers kan doen opgroeien.
Burgerschapsvorming gecombineerd met de godsdienstige/levensbeschouwelijke
vorming is misschien wel een van de mooiste ontwikkelgebieden om met kinderen aan te
werken. Wat hebben wij als mens, als leerkracht te bieden, wat hebben wij door te
geven aan de nieuwe generatie? Iets waar we ons bewust van zijn.
ICT (21-eeuwse vaardigheden)
Wat bedoelen wij hiermee op CBS De Regenboog?
Wij zien de inzet van ICT mogelijkheden en digitale leermiddelen als een middel om goed
onderwijs te geven en waar het kan te verbeteren en die middelen willen wij op een zinvolle
en ondersteunende wijze inzetten. Daarbij is de inzet van laptops in groep 4 t/m 8 een
belangrijk onderdeel en andere devices in de groepen 1 t/m 3. Daarmee kunnen we een
ontwikkeling maken richting meer gepersonaliseerd onderwijs, met toenemende
differentiatie. Met de juiste digitale ondersteuning wordt het leren ook leuker en zal het
de kinderen meer uitdagen om tot leren te komen.
Wij willen dat onze leerlingen veel leren en dat met plezier doen. COBI gaat hier symbool
voor staan en zal de richting wijzen de komende jaren. Wij willen die school zijn, waar
taal, technisch en- begrijpend lezen en rekenen
centraal staan, waarbij goede resultaten worden
behaald en waar alle inspanningen toe zullen
Het directe
bijdragen.
instructiemodel
Om dat te bereiken, willen we o.a. de ICT
Wat is dat?
mogelijkheden en digitale leermiddelen op een
zinvolle en ondersteunende wijze inzetten,
Het directe instructiemodel
waarbij de inzet van laptops in groep 4,5, 6, 7
is een manier van lesgeven
en 8 een belangrijk hulpmiddel zijn. Daarmee
waarbij de leerkracht de
kunnen we een ontwikkeling maken richting
kinderen zo concreet
meer gepersonaliseerd onderwijs, met
mogelijk vertelt wat het
doel van de aanstaande les
toenemende differentiatie.
is.
De les start met een
centrale uitleg. Vervolgens
gaat een grote groep aan de
gang met de opdracht(en)
en neemt de leerkracht tijd
om een extra instructie te
geven aan hen die dat nodig
hebben. Als ook die
kinderen van start zijn
gegaan, is er tijd voor de
hele groep en helpt de
leerkracht waar dat nodig
is. De les wordt afgesloten
met een gezamenlijke
terugblik en er wordt
vastgesteld of het gestelde
doel door iedereen is
behaald. Deze manier van
lesgeven wordt bij zoveel
mogelijk vakken gedaan.
Op deze wijze proberen we
zo helder en duidelijk
mogelijk de doelen, die we
moeten bereiken en al
bereikt hebben zichtbaar te
maken.

Wij willen die school zijn, waar kinderen in de
gelegenheid worden gesteld, zelf keuzes te leren
maken en verantwoordelijkheid leren dragen
voor hun eigen leerproces. Zelfstandigheid,
verantwoordelijkheid en samenwerken zijn
daarbij sleutelwoorden.
Kinderen willen zichzelf graag ontwikkelen, want
ieder kind heeft talenten en kwaliteiten.
Wij willen hier op inspelen door ruimte te
creëren om hun talenten en interesses te
ontdekken en te ontwikkelen. Dit willen we o.a.
vormgeven aan de hand van de wereld van
Wetenschap&Techniek op het vlak van
onderzoeken, redeneren, maken en problemen
oplossen.
Deze ambitie moet bijdragen aan
talentontwikkeling: het beste halen uit elk kind.
Het onderwijsaanbod moet dan ook voor
kinderen uitdagend zijn en hen aanspreken op
hun talenten. In alle groepen wordt dan ook
verrijking aangeboden, zodat elk kind
uitgedaagd zal worden.
Wij willen realiseren dat onze kinderen zoveel
mogelijk in een doorgaande lijn kunnen leren,
waarbij goede (directe) instructie voorop staat.
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De leerkrachten spelen in op onderlinge verschillen in leervorderingen, leergedrag en
ontwikkelingsmogelijkheden, waarbij afstemming op de meer-en hoogbegaafde kinderen
zo goed mogelijk vorm wordt gegeven.
Waar mogelijk leerlingen worden uitgedaagd hun inbreng te hebben in het leerproces,
zeker binnen de mogelijkheden van een thematische benadering, zoals bij
basisontwikkeling in de lagere groepen of bij de zaakvakken in de hogere groepen.
Leerlingen komen in de kleutertechniekhal en het technieklokaal in aanraking en gaan
aan de slag met Wetenschap&Techniek, waarbij leren door onderzoek, zelf ontdekken,
ontwerpen, maken en beoordelen van een eigen product een belangrijke rol spelen en de
koppeling met de zaakvakken wordt gemaakt.
Dit kan allemaal niet zonder de sociaalemotionele vorming en ontwikkeling te
ondersteunen, waarbij kindgesprekken een
belangrijke input leveren, sociale
(communicatie)vaardigheden van belang zijn in
het leerproces en worden gestimuleerd en
zelfvertrouwen stimuleren van grote betekenis
is.
Als ‘onderlegger’ wordt schoolbreed de
Kanjertraining ingezet met als doel het gedrag binnen de school positief te beïnvloeden
en te sturen en pestgedrag structureel te voorkomen, c.q. op te lossen.
2.4

Wat we belangrijk vinden

Op school leren kinderen veel, maar buiten
school minstens zoveel. Dat komt omdat
kinderen een natuurlijke nieuwsgierigheid
hebben naar de wereld om zich heen. Op
CBS De Regenboog willen wij die
nieuwsgierigheid warm houden en
stimuleren. Op school leer je na te denken
over veel verschillende dingen. Daarbij is
het ook uitdagend om nieuwe dingen te
leren en uit te denken en om daarmee iets
te durven doen! Wij vinden het belangrijk
dat alle kinderen ook zullen leren door te
doen en fysiek aan de slag kunnen. Dit
wordt o.a. zichtbaar in spel en spelen, in het
leren omgaan met verschillende techniekmaterialen, wetenschapsvragen, in de
kleutertechniek hal, ons technieklokaal en de samenwerking met het Technasium en de
wijze waarop ICT wordt ingezet, zoals leren programmeren, leren onderzoeken en
ontwerpen voor de 3D-printer. Naast "3D-Denken, Durven, Doen" is de vierde D
onmisbaar, "Doorzetten". Een eigenschap die nodig is om je doel te bereiken. Daartoe
hebben we zelfs een extra website gepubliceerd die daarin behulpzaam wil zijn, zodat
kinderen ook thuis actief aan de slag kunnen, want....
Wat je hoort, vergeet je.
Wat je ziet, onthoud je.
Wat je doet, zul je begrijpen.
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2.5

Wat onze kinderen leren

Het onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar gaat
uit van een natuurlijk ontwikkelingsproces. Ieder kind
wordt hierin met zijn eigen mogelijkheden gestimuleerd.
Hierbij is het van belang zich te realiseren dat het leren in
groep 1 nogal verschilt van het leren in groep 8. Natuurlijk
is dit logisch. Maar het is echter ook zo dat binnen één
groep de verschillende kinderen ook nog eens verschillend
leren. Dit kan zijn de manier waarop, maar ook het niveau
waarop wordt geleerd. In ieder geval willen wij alle
kinderen de benodigde basiskennis- en vaardigheden
bijbrengen.
2.5.1 Groep 1-2
Bij de kleuters staat de totale ontwikkeling van het kind
voorop en is het vooral belangrijk dat er veel gespeeld en
geëxperimenteerd kan worden. Daartoe werken we vanuit
de principes van basisontwikkeling. Dat gaat ervan uit dat
kinderen van elkaar leren. We kiezen in de onderbouw dan
ook bewust voor combinatiegroepen 1/2 , zodat kinderen
van verschillende leeftijd bij elkaar in de klas zitten.

DENKEN

Met je hoofd!
“Ik kan niemand iets leren,
ik kan iemand alleen laten
nadenken.”
-SocratesDURVEN

Met je hart!
“Alles durven bevragen om
wijzer te worden.”
-Socrates DOEN

Met je handen!
“Wat men moet leren doen,
leert men door het te doen”
– Aristoteles

EN
DOORZETTEN!!

Het is
belangrijk
om
onderwijs aan te bieden dat aansluit bij de
belevingswereld van de kinderen.
Spelenderwijs worden allerlei taal- en
rekenactiviteiten aangereikt, ook
bijvoorbeeld in de kleutertechniekhal. Ook
wordt op een speelse manier
wereldoriëntatie gegeven, zodat de kinderen
kennis ontwikkelen over de hen omringende
wereld. Ook spelen de wetenschapskisten
van ‘Fred de mier’ hierbij een rol.
Er worden ook bewust allerlei motorische
oefeningen gedaan. Veel van deze activiteiten worden in de (kleine) kring vorm gegeven.
Eind groep 2 is het natuurlijk belangrijk dat de kinderen alle vaardigheden zo goed
mogelijk beheersen die ze in groep 3 nodig hebben. Zo zijn we bezig met voorbereidende
schrijf- , lees- en rekenoefeningen. Met behulp van het leerlingvolgsysteem ‘Inzichtelijk’
kunnen we ook goed observeren en beoordelen in welke mate benodigde vaardigheden
beheerst worden of in ontwikkeling zijn.
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2.5.2 Het vervolg in de groepen
In groep 3 neemt het aanvankelijk
lezen/taal een zeer belangrijke plaats in.
Daarnaast staan andere basisvaardigheden zoals rekenen en schrijven
centraal. Wel willen we de overgang van
groep 2 naar groep 3 zo soepel mogelijk
laten verlopen.
Daarom vinden de wereld oriënterende
vakken (aardrijkskunde, natuuroriëntatie
e.d.) en eventueel creatieve vakken
(tekenen, handvaardigheid) plaats in het
onderdeel Keuzeles. Op de middag
proberen we op deze manier in de
groepen 3 en 4 het ontwikkelingsgericht
werken meer vorm te geven.
Vanaf groep 4 komt er steeds weer iets bij. Wij hechten sterk aan moderne methoden,
omdat deze gebaseerd zijn op de nieuwste inzichten omtrent leren. Strategieën van ´hoe
te leren´ krijgen de aandacht en niet enkel en alleen de leerstof zelf.
Kerndoelen:
In de wet op het Primair Onderwijs staat welke vakken de kinderen moeten leren. Bij deze
vakken zijn in de afgelopen jaren door de rijksoverheid kerndoelen gemaakt. Deze geven
aan, wat de kinderen aan het eind van de basisschoolperiode dienen te beheersen. Bij de
keuze van methodes houden we rekening met deze kerndoelen. De leerkracht zorgt ervoor
dat elk jaar alle leerstof wordt behandeld.

Per vakgebied
2.5.3 Godsdienstige vorming
Kennis van de verschillende geestelijke stromingen draagt bij aan het ontwikkelen van
een eigen normen- en waardenpatroon bij kinderen. Verder draagt dit vakgebied ertoe
bij dat de kinderen het besef hebben, dat onze maatschappij een multicultureel karakter
heeft. Specifiek bedoelen we dat kinderen iets weten over: christendom, islam,
hindoeïsme, boeddhisme, jodendom en humanisme. Genoemde onderwerpen komen in
de hoogste groepen als aparte thema’s aan bod.
Omdat we een Christelijke basisschool zijn, stellen we de Christelijke traditie centraal,
zonder daarbij de andere stromingen te kort te willen doen. De Bijbel is de bron van het
christelijk geloof, waarmee wij de kinderen in aanraking willen brengen. Dit willen wij doen
op een manier die bij de leeftijd van de kinderen past. Dagelijks wordt er in de groepen
aandacht gegeven aan onze identiteit middels verhalen en liederen. We beginnen de dag
met gebed en sluiten daar ook weer mee af.
Onze vieringen worden ook ingegeven vanuit de Christelijke traditie. We verwachten van
ouders en kinderen dan ook een positieve instelling m.b.t. onze identiteit.
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2.5.4 Engels

ENGELS

2.5.5 Lezen
In groep 3 wordt er gewerkt met de methode "Lijn
3". Een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen.
Er is een uitgebreid computerprogramma bij, dat
de kinderen helpt en stimuleert om zich het lezen
eigen te maken.
In de groepen 4-8 gebruiken we voor voortgezet
technisch lezen de methode Estafette. Een
methode waar veel rekening wordt gehouden met
de verschillende technisch leesniveaus. Voor
begrijpend lezen, wordt er gewerkt met de
methode: Grip op Lezen!!
Grip op Lezen is een compacte methode, omdat
het een zeer efficiënte didactiek hanteert. De
kinderen leren begrijpend lezen en studerend
lezen aan de hand van 7 evidence-based
leesstrategieën. Daarmee krijgen ze handvatten
om elke tekstsoort te kunnen lezen en
interpreteren. De 7 leesstrategieën zijn door
deskundigen ontwikkeld en hebben hun waarde in
de praktijk bewezen. De kinderen krijgen hiermee
zelfvertrouwen en worden betere lezers. Elke
leesstrategie komt in elk leerjaar van groep 5 t/m
8 terug en worden steeds verder uitgebreid.
2.5.6 Taal

Engels is een wereldtaal
waarvan de invloed op ons
dagelijks leven duidelijk
herkenbaar en aanwijsbaar
is. Kinderen horen elke dag
Engelse conversatie en
muziek via radio en tv,
alsook Engelse
uitdrukkingen in ons eigen
dagelijks taalgebruik.
In het schooljaar 2012-2013
zijn we voor het eerst
gestart met de invoering
van het vak Engels vanaf
groep 1 t/m 8. De kinderen
van groep 1 t/m 6 krijgen
elke week een half uur
Engels aangeboden en de
groepen 7 en 8 krijgen 3
kwartier.
We werken met de
methode: Take it Easy!!
Dit is een complete digibord
methode met native
speakers door de hele
methode heen. Pas in groep
5 gaat er in een werkboek
gewerkt worden.
Vooral het luisteren en
spreken krijgen de grootste
aandacht. Aan het eind van
ieder hoofdstuk kan een
toets worden afgenomen
om te zien wat de kinderen
hebben opgestoken. Dit
geldt in ieder geval voor
groep 7 en 8.
De methode bereidt de
kinderen voor op het Engels
in het voortgezet onderwijs.
Zoals u begrijpt zullen we
ook ons best doen om meer
Engels in de klas te praten,
zodat kinderen bekend
raken met klank en
betekenis.

In groep 1 en 2 wordt gewerkt met allerlei
taalactiviteiten Het doel is dat de kinderen d.m.v.
taalactiviteiten leren zich een zo groot mogelijke
woordenschat ‘eigen’ te maken, zodat ze in staat zijn om zich mondeling goed uit te
drukken. ‘Inzichtelijk’ geeft hierbij alle handreikingen voor een beredeneerd aanbod, wat
dan thematisch wordt vorm gegeven.
In groep 3 is taal nog geen apart vak. De methode "Lijn 3" weet het taal- en leesonderwijs
op een zinvolle manier te combineren.
De groepen 4 t/m 8 werken met de nieuwste methode “Taal Actief”.
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Deze methode biedt de kinderen een grote variatie aan taalactiviteiten. Door middel van
een aparte spellingsleergang in deze methode wordt veel aandacht aan het onderdeel
spellen besteed. Elke 2 weken is er een woordpakket voor de kinderen, waarin diverse
spellingcategorieën worden aangeboden. Afhankelijk van de leeftijd varieert het van 12
woorden in de onderbouw tot 25 woorden in de bovenbouw. Deze worden op school onder
andere met de computer geoefend, tevens kan dit thuis gebeuren. In de groepen 5, 6, 7
en 8 wordt de leerstof op de Laptop verwerkt, waarbij de kinderen hun eigen leerlijn
kunnen volgen en op niveau kunnen werken.
2.5.7 Schrijven
In groep 1 en 2 worden voorbereidende
schrijfoefeningen spelenderwijs
aangeboden. Er wordt veel aandacht aan
arm-, hand-, en polsbewegingen besteed.
We beginnen met tekenen, krijten,
schilderen op grote vlakken. Dit wordt
steeds meer verfijnd.
De kinderen in groep 3 krijgen ook nog
motorische schrijfoefeningen. Aan het
begin van het jaar starten we met de
methode `Klinkers`.
In de daarop volgende leerjaren wordt het
eigen handschrift verder ontwikkeld. Vanaf groep 6 worden ook het temposchrijven en
blokschrift geoefend. Tot en met groep 5 wordt er met potlood geschreven, daarna stappen
we over op een pen van school.
2.5.8 Rekenen
In groep 1 en 2 gebruiken we het ideeënboek van "Rekenrijk". Hierin staan los staande
lessen die de leerkracht kan gebruiken om bepaalde onderwerpen ook vanuit een
wiskundig oogpunt, geschikt voor jonge kinderen, te gebruiken.
Ook ‘Inzichtelijk’ geeft allerlei handreikingen voor een beredeneerd aanbod, wat dan
thematisch wordt vorm gegeven. Daarnaast gebruiken we allerlei losse materialen
en de leskist ‘Met sprongen vooruit’.
Rekenkundige begrippen worden op speelse wijze aangereikt en komen in het hoekenwerk
en de kleutertechniekhal weer terug.
De groepen 3 t/m 8 werken met de rekenmethode: "Rekenrijk". In deze methode ligt de
nadruk op automatiseren en inzichtelijk
rekenen.
Leerlingen verschillen; leerlingen werken in een
verschillend tempo, werken op een verschillend
niveau,
of
hebben
een
verschillende
instructiebehoefte. Deze methode sluit zoveel
mogelijk aan bij deze verschillen.
De leerlijnen van Rekenrijk zijn gebaseerd op de
kerndoelen. Er gaat gewerkt worden met
fundamentele niveaus en met streefniveaus.
De opbouw van de lessen is erg overzichtelijk: per
leerjaar zijn er 12 blokken van 3 weken. Elk blok
beslaat dus 3 weken: per week 2 leerkracht
gebonden lessen en 3 zelfstandig werklessen. De derde week begint met een toets. De
rest van de week vindt remediëring, herhaling (WEER) en verrijking (MEER) plaats.
Ook wordt de computer ingezet om de leerstof in te oefenen. In de groepen 4, 5, 6, 7 en
8 wordt de rekenstof op de laptops verwerkt, waarbij de kinderen hun eigen leerlijn kunnen
volgen en op niveau kunnen werken.
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2.5.9 Wetenschap&Techniek
Zoals hiernaast staat beschreven, neemt
Wetenschap&Techniek een belangrijke plaats
in op onze school.
We hebben de beschikking over veel
verschillende materialen, die in alle groepen
worden ingezet. Een greep uit onze
mogelijkheden:
Kleutertechniekhal:
In de gang bij de kleuters bevindt zich onze
kleutertechniekhal. Hier kunnen de kleuters
zelfstandig en met begeleiding gestructureerd
werken aan allerlei technische opdrachten,
waarbij vaardigheden, inzicht en creativiteit
ontwikkeld kunnen worden. Dit betreft vorm
geven met constructies, werken aan ruimtelijk
inzicht, oplossingen bedenken en
samenwerken. De kinderen leren hier graag.
Technieklokaal:
We hebben de beschikking over een rijk
voorzien technieklokaal, waar ook machines
staan. Hier leren de kinderen van groep 5 t/m
8 in meerdere blokken per schooljaar werken
met verschillende materialen en gereedschap.
Er kunnen maximaal 16 kinderen naar het
technieklokaal i.v.m. de ruimte, begeleiding
en veiligheid. Dat betekent standaard de helft
van een groep, de andere helft blijft in het
lokaal bij de leerkracht en krijgt daar
verdiepingslessen aangeboden en extra
muziekles.
De kinderen zijn verplicht een witte jas te
dragen i.v.m. de herkenbaarheid en
veiligheid. Er zijn veiligheidsafspraken
opgesteld, waar iedereen zich aan moet
houden.
De begeleiding wordt gegeven door ons
Regenboog Techniek Team, ons RTT. Deze
mensen doen dit nu al meerdere jaren met
veel enthousiasme, waardoor de kinderen
steeds weer nieuwe vaardigheden ontwikkelen
en nieuwe kennis opdoen.
Nominatie Techniek Trofee 2016:
In het schooljaar 2015-2016 is onze school
genomineerd voor deze nationale prijs en zijn
wij 2de geworden. We kregen een mooi
juryrapport:
“Op De Regenboog is techniek overal
aanwezig en zichtbaar: van de Kleuter
Techniekhal tot het technieklokaal, de speciale
W&T-website en de programmeerrobots op de
gang. Bijzonder is ook het ‘Regenboog
Techniek Team’, bestaande uit vrijwilligers,
sommige werkend of gepensioneerd, anderen
met een afstand tot de arbeidsmarkt die de
leerlingen begeleiden. Dat maakt dat een
Schoolgids 2020-2021

Wetenschap & Techniek in de
school
Hoewel we binnen de creatieve
vakgebieden (handvaardigheid en
crea) allerlei technische
vaardigheden aanleren aan de
kinderen, is het de bedoeling dat dit
vakgebied goed gestalte krijgt.
Wetenschap&Techniek is bij uitstek
een middel om een rijke, moderne
en aantrekkelijke leeromgeving in
te richten. Een dergelijke
leeromgeving past goed in de
huidige ontwikkelingen op onze
school. Uiteraard wordt een
koppeling gemaakt met de lessen
uit onze natuurmethode ‘Naut’.
Dit vakgebied heeft naar onze
overtuiging ook een positieve
invloed op de zorgbreedte: veel
leerlingen leren immers door te
doen. Dus leren met “hoofd, hart
en handen”.
Als school hebben we er hard aan
gewerkt om het techniekonderwijs
een goede plek binnen onze school
te geven. De doorgaande lijnen
daarin zijn de Techniektorens.
Wij zetten de Techniektorens in, in
de groepen 1 t/m 8. In de groepen
1 en 2 middels het kiesbord, in de
groepen 3 en 4 middels de
keuzelessen en het kiesbord en in
de groepen 5 t/m 8 middels een
circuitmodel op de vrijdagmiddag
en binnen techniek/
handvaardigheidlessen.
Daarnaast gebruiken we nog vele
andere materialen en lessen om
techniek inhoud en vorm te geven.
Bij de kleuters werken we vanuit de
Kleutertechniekhal, waarin vele
constructie- materialen zijn te
gebruiken. In hogere groepen
komen ook Spectro, Lego Dacta en
Robot Mindstorms aan de orde.
Voor de groepen 5 t/m 8 werken we
ook in ons Techniek Lokaal, waarin
op vele uiteenlopende manieren aan
Techniek wordt gewerkt.
Ons Regenboog Techniek Team
(RTT) bestaande uit o.a. opa’s van
school en andere vrijwilligers met
een technische achtergrond geeft
uitvoering aan de technieklessen.
Zie: Website W&T
(controltoets en linker
muisknop)
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kleuter programmeer les krijgt van een buitenlandse ingenieur, die zelf meteen zijn of
haar Nederlands oefent. In alle klassen staat Wetenschap & Techniek op het
lesprogramma. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bekende techniektorens,
aangevuld met zelf ontworpen leeractiviteiten. Ook werkt De Regenboog nauw samen
met het Technasium, waardoor groep 8 levensechte ontwerpopdrachten uitvoert – van
idee tot presentatie”.
Dit bevestigt onze inspanningen en ambities, waar we trots op zijn. We zullen dit profiel
van onze school verder uitwerken en vormgeven. Via de website kunt u op de hoogte
blijven.
Het afgelopen schooljaar hebben alle groepen meegedaan aan het Techniektoernooi
en zijn de groepen 1 t/m 4 tot in de finale in Arnhem doorgedrongen en hebben daar ook
de hoofdprijs gewonnen voor het beste geheel en het beste proces. Een geweldige
prestatie. Ook heeft een afvaardiging uit groep 7 en 8 deelgenomen aan de LegoLegue
in Rijnmond. Een fantastisch avontuur waar Robotica het decor is.
2.5.10 Orientatie op jezelf en de wereld
Sinds het schooljaar 2019-2020 worden de
zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde en
natuur) niet meer los van elkaar gegeven. Wij
hebben na uitgebreid onderzoek en
experimenteren gekozen voor de thematische
methode Blink Geïntegreerd in te zetten in de
groepen 5 t/8. In groep 4 starten we met Blink Wereld als voorbereiding.
Centraal staan: ONDERZOEKEND EN ONTDEKKEND LEREN, vanuit een vastomlijnd
‘kennnis-kader’.
De lesmethodes van Blink Wereld voor wereldoriëntatie
(geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek) gaan
uit van een activerende didactiek waarbij leerlingen zelf
gaan ontdekken en onderzoeken. Leerlingen zijn dus niet
opnieuw bezig met begrijpend lezen, maar vergroten
actief hun kennis van de wereld. En dat heeft direct
positieve invloed op hun vaardigheid in lezen, taal en
rekenen. Blink Wereld wordt ingezet in groep 5 t/m 8 waarmee we voldoen aan de
kerndoelen: thema’s van ongeveer 5 lessen waarbij je middels geleid onderzoek de
diepte in gaat per vak en thema’s van ongeveer 12-20 lessen waarbij de kinderen veel
ruimte krijgen voor eigen onderzoek en waarin verschillende wereldoriëntatievakken zijn
geïntegreerd.
Topografie is een aparte leerlijn!

2.5.11 Verkeer
Het verkeersonderwijs gaat ervan uit, dat het kind op de juiste manier en met inzicht in
staat is aan het verkeer deel te nemen. In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met
materialen van Veilig Verkeer Nederland. In groep 3 wordt ‘Rondje Verkeer’ ingezet en in
groep 4 ‘Stap Vooruit’. De groepen 5 en 6 werken met ‘Op voeten en fietsen’ en de groepen
7 en 8 met de ‘Jeugdverkeerskrant’.
Tevens wordt in groep 7 veel tijd besteed aan de voorbereiding van het praktisch en
theoretisch verkeersexamen, die in deze groep plaatsvinden.
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2.5.12 Sociale redzaamheid
Op onze school werken we elke week met de
Kanjertraining.
De Kanjertraining leert kinderen respectvol met
zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van
ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij als zich problemen voordoen - oplossingen
zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij
niet handelen uit irritatie en angst. Zie ook:
www.kanjertraining.nl/informatie-voorouders/pesten

ZO DOEN WIJ:

2.5.13 Bewegingsonderwijs.
Deze lessen worden in alle groepen door de eigen
leerkracht gegeven. De leerkracht zorgt voor een
juiste opbouw van activiteiten, zodat alle kinderen
op hun eigen niveau aan de lessen kunnen
deelnemen. Behalve het leren bewegen, krijgen
sportiviteit en samenwerking ook de aandacht.
Het moet voor de kinderen uitdagend,
betekenisvol, leerzaam en op eigen niveau zijn.
Dit proberen wij te realiseren aan de hand van de
methode ‘Bewegen Samen Regelen’.
De groepen 1 en 2 krijgen elke dag tijd om te bewegen, minimaal 2x in de week
gymmen zij in het speellokaal (gymschoentjes zijn voldoende). De andere
gymmomenten zijn buiten op het plein.
De groepen 3 t/m 8 gymmen in de sporthal Berghonk en krijgen of 2x gymles of 1x en
dan een dubbel uur. Zie het
schoolgidskatern. Alleen groep 3
gaat 1x nar Berghonk en heeft
langere pauzes om buiten te spelen.
Voor deze groepen is een korte
broek met shirt en goede
gymschoenen (zonder zwarte zool)
verplicht. Blote voeten is
onhygiënisch en bij sommige
activiteiten gewoon niet veilig. Als
kinderen hun gymkleding vergeten,
kunnen zij helaas niet deelnemen
aan de gymles. Dan blijven zij als
het kan op school of zitten aan de
kant in de gymzaal.
De kinderen die tot 12.30 of 14.30 uur gym hebben, kunnen/moeten bij Berghonk
worden opgehaald en niet op school. De kinderen die direct om 8.30 uur gymles hebben,
moeten direct van huis af bij Berghonk gebracht worden. Uiteraard geldt dit voor de
kinderen die nog gebracht en gehaald worden.
2.5.14 Tekenen/handvaardigheid
De methode ‘Moet je doen’ staat centraal bij de vakken tekenen en handvaardigheid. Deze
methode biedt de kinderen veel verschillende manieren aan om hun creativiteit vorm te
geven. Hierbij komen veel technieken en materialen aan bod. Maar ook het internet geeft
een rijke hoeveelheid ideeën voor deze lessen.
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2.5.15 Muziek
Ook bij dit vak wordt gewerkt met de methode ‘Moet je doen’. Deze methode brengt de
kinderen op allerlei manieren in aanraking met muziek. Activiteiten zoals zingen,
beluisteren van muziek, spreken over muziek en het maken van muziek vormen de rode
draad. Vanaf groep 3 is muziek een apart vak. Bij de kleuters krijgt het meer spelenderwijs
aandacht. Er is veel aandacht voor het zingen, bewegen op ritme, maat en zelf muziek
maken.
2.5.16 Drama
Ook hierbij wordt de methode ‘Moet je doen’ gehanteerd. Het uitbeelden van gevoelens,
gespeelde handelingen zoals toneelstukjes, dialogen, spiegeloefeningen, etc. krijgen
hierbij volop de aandacht. Het is een belangrijk vak voor de sociaal-emotionele en
creatieve ontwikkeling. Verder biedt het regelmatig ideeën voor de maandsluiting.
2.5.17 Zelfstandig werken.
Zelfstandig werken als geïsoleerde oefening is onmogelijk; je doet altijd "iets" zelfstandig.
Dat "iets" kan te maken hebben met een activiteit op een leer- of ontwikkelingsgebied,
maar ook met zaken die meer van doen hebben met de praktische organisatie van alle
dag, zoals opruimen, naar het toilet gaan, etc.
Elke week zijn er momenten waarop de kinderen gelegenheid krijgen om zelfstandig te
werken. De leerkracht laat de kinderen kiezen uit een aantal mogelijkheden. Bijvoorbeeld:
het verwerken van taal- en rekentaken of het verwerken van opdrachten behorende bij de
wereld oriënterende vakken. In iedere klas wordt tijdens deze les met een teken gewerkt,
een stoplicht.
Groen betekent zelf doen, maar wel met een mogelijkheid tot hulp vragen bij de
leerkracht.
Oranje betekent dat de leerkracht even niet beschikbaar is, maar dat je elkaar wel
mag helpen.
Rood wil zeggen, de leerkracht is nu niet beschikbaar, je moet zelf je probleem
oplossen of verder werken met een andere taak.
Als er problemen zijn mogen de kinderen dat, afhankelijk van de kleur van het stoplicht,
aan een andere leerling vragen. Pas later komt de leerkracht langs om de problemen op
te lossen. Dit heet werken met uitgestelde aandacht. Hierdoor leren leerlingen hun eigen
problemen op te lossen en de medeleerling leert uitleg geven aan de ander.
De leerkracht heeft daardoor tijd om zorgleerlingen (kinderen die iets niet beheersen) of
juist de leerlingen met extra uitdagend werk te helpen. Het aantal keren, de tijdsduur en
het niveau van lesstof is afhankelijk van de leerling en het leerjaar.
2.5.18 Samenwerkend Leren
In alle groepen wordt regelmatig aandacht gegeven aan Samenwerkend Leren. De
leerlingen zullen hierbij vooral worden uitgedaagd om samen tot een product te komen.
Bij samenwerkend leren zullen kinderen vooral moeten leren hoe je samenwerkt. Hierbij
worden meerdere rollen geoefend, zoals voorzitter, verslaglegger, tijdbewaker. Rollen
kunnen worden verdeeld en opdrachten gesplitst. Ook vaardigheden als elkaar
aankijken, naar de ander vragen en een ander uit laten praten, worden geoefend. We
vinden dit belangrijke vaardigheden, die later goed van pas komen.
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2.5.19 ICT-onderwijs/Laptops
Alle groepen maken gebruik van de
computer als ondersteunend leermiddel. De
kinderen leren vanaf groep 1 op een speelse
manier met de computer omgaan. De
kleuters maken gebruik van programma’s
die spelenderwijs leergebieden ontwikkelen.
De groepen 4 t/m 8 gebruiken programma’s
voor het oefenen van de woordpakketten bij
spelling, bij hoofdrekenen, tafels, begrijpend
lezen enz.
De kinderen worden gestimuleerd om
werkstukken en boekbesprekingen op de
computer te maken. Iedere keer zoeken we weer naar nieuwe programma’s. De
kinderen in groep 4 t/m 8 maken gebruik van Laptops bij taal, lezen, rekenen en
burgerschapsvorming. Deze worden door de school verstrekt en mogen alleen op school
worden gebruikt.
In alle groepen hangen touchscreens, waarop de kinderen ook heel direct zelf kunnen
werken, ook in groep 1-2.
2.5.20 Programmeren
Binnen de school wordt ook via onze W&T
website het programmeren aangeboden. De
kinderen krijgen dit op de computer aangeboden
en vanaf groep 5 is er een portfolio schema in
gebruik. Daarop kunnen we de kinderen
aangeven welke onderdelen al uitgevoerd zijn. Zo
komen de kinderen in aanraking met
verschillende programma’s zoals Scratch,
Minecraft, game-maker en nog meer.
2.5.21 De 3D-printer
Op school beschikken wij over een
eigen 3D-printer, die helemaal door
de kinderen zelf is gebouwd en wordt
gebruikt. De kinderen leren werken
met Tinkercad. Uiteindelijk kunnen
groep 7 en 8 zelf in diverse
programma’s 3D objecten ontwerpen
en met onze eigen 3D-printer
uitprinten.
2.5.22 Huiswerk
De leerlingen van groep 5 t/m 8
krijgen huiswerk. Vanaf groep 6
worden er repetities gegeven voor:
aardrijkskunde, waaronder ook
topografie, geschiedenis en natuur en Engels. We geven niet meer dan 2 repetities per
week. Verder moeten de kinderen in verschillende groepen spreekbeurten voorbereiden
en werkstukjes maken. Daarmee willen we hen leren om te gaan met huiswerk maken
en leren.
Om het systematisch werken te bevorderen, willen wij de kinderen leren met een agenda
om te gaan. Daarom is een agenda verplicht in de groepen 6 t/m 8.
Het kan voorkomen dat sommige kinderen thuis wat extra werk moeten maken als
ondersteuning. Soms vragen we ouders om thuis te helpen bij het lezen. Dit zal dan altijd
in overleg met thuis plaatsvinden.
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2.5.23 Burgerschap & Identiteit

Opgroeien tot een waardig, een vaardig en een aardig mens.

Burgerschapsvorming :democratie, participatie en identiteit.

De invulling van burgerschapsvorming wordt gekleurd door onze christelijke identiteit.
Hoe je omgaat met elkaar en je medemens, hoe je omgaat met de aarde wordt bepaald
door het gezichtspunt dat je inneemt. Wij kiezen voor de christelijke traditie. Dit
betekent niet dat we daarmee antwoorden hebben op alle vragen, het betekent dat we in
onze zoektocht naar antwoorden de Bijbel gebruiken als inspiratiebron.
Wij willen burgerschap op een 21ste eeuw manier vormgeven. Daarin is plaats voor
verschillen in opvattingen en verschillen in geloof. Wij willen,
door expliciete aandacht voor burgerschap, het contact met
en het begrip voor de medemens versterken. Kinderen zullen
bijvoorbeeld leren hoe je door samen te werken kunt werken
aan vredige oplossingen.
Binnen iedere school wordt de identiteit gedragen door de
teamleden. Persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie zijn
kernbegrippen. Onderwijs en het stellen van doelen is
onlosmakelijk verbonden aan elkaar.
Bij socialisatie denken we aan burgerschapsvorming: het laat
kinderen kennismaken met begrippen als democratie, gronden mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering
(kanjertraining), sociale verantwoordelijkheid,
gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke
diversiteit. Het gaat er niet om dat ze brave burgers worden:
democratisch burgerschap geeft juist recht op een afwijkende
mening.
Op die manier krijgen persoonsvorming, socialisatie en
burgerschapsvorming een inhoud.
In het plan voor de toekomst KOERS22 worden de kaders
met betrekking tot de identiteit van ons onderwijs verder
uitgewerkt (www.spectrum-spco.nl ). In ons Schoolplan
2019-2023 staat de verdere uitwerking voor onze school.
2.5.24

Leerlingenraad

Al meerdere jaren hebben we een leerlingenraad op school.
Doel van de leerlingenraad: Het behartigen van de belangen
van de kinderen van CBS De Regenboog en mee kunnen
praten over schoolzaken, regels en ontwikkelingen.
Wie zitten erin? Twee kinderen uit de groepen 6, 7 en 8, dus
zes in totaal.
Hoe lang zit je
erin? Een
schooljaar.
Hoe kom je
erin? Je moet
het leuk vinden
om erin te gaan
en een
duidelijke
mening hebben
over wat je
goed en minder
goed vindt gaan op school. Daarnaast moet je ook kunnen
nadenken over eventuele oplossingen. Tevens moet je
belangstellend zijn over hoe andere kinderen denken over
dingen die op school gebeuren.
Je gaat over allerlei schoolzaken in gesprek met de directeur.
Je moet dus goed voor je mening uit kunnen komen, maar
ook goed kunnen luisteren. Als je in de leerlingenraad wil,
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dan kun je je opgeven bij de meester of juf. Je mag in de klas campagne voeren. De klas
kiest dan een jongen en meisje uit.
De actuele leerlingenraad zal worden voorgesteld op de website van de school.
2.5.25 Overzicht per vakgebied
In het volgende overzicht kunt u zien hoeveel lesuren per week uw kind per vakgebied krijgt.
Vakgebied

Groep
1

Groep
2

Groep
3

Groep
4

Groep
5

Groep
6

Groep
7

Groep
8

Bewegingsonderwijs
Keuzeles
Nederlandse taal
Lezen
Schrijven
Rekenen & Wiskunde
Engelse taal
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuur
Bevordering gezond
gedrag (sova)
Verkeer
Tekenen
Muziek
Handvaardigheid/
techniek
Expressie
Godsdienstonderwijs
Pauze
Totaal per week

7.00
6.15
3.00
0.15

7.00
6.15
3.00
0.15

1.45

1.45

1.45

1.30
0.30

1.45
1.00
5.30
3.45
1.00
5.00
0.30

1.45

1.30
0.30

1.30
1.00
4.15
3.45
2.00
4.30
0.30

0.30
0.30

0.30
0.30

0.30

0.30

5.30
4.00
0.45
5.00
0.30
0.45
0.45
0.45
0.30

5.30
3.30
0.30
5.00
0.30
0.45
0.45
0.45
0.30

5.30
3.30
0.15
5.00
0.45
0.45
0.45
0.45
0.30

5.30
3.30
0.15
5.00
0.45
0.45
0.45
0.45
0.30

0.30

0.30

0.45

0.45

0.30
0.30
0.45
1.15

0.30
0.30
0.45
1.15

0.30
0.30
0.30
0.45

0.30
0.30
0.30
0.45

0.30
0.30
0.30
0.45

0.30
0.30
0.30
0.45

0.45
2.30

0.45
2.30

24.00

24.00

2.00
1.00
24.00

1.00
2.00
1.00
26.00

1.00
2.00
1.15
26.00

1.00
2.00
1.15
26.00

1.00
2.00
1.15
26.00

1.00
2.00
1.15
26.00
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3

DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS

3.1

Kwaliteitszorgsysteem

Elk schooljaar beoordelen we opnieuw welke terreinen versterking en/of
ontwikkeling nodig hebben.
De keus van te vernieuwen terreinen berust op het eigen inzicht van het
team m.b.t. maatschappelijke veranderingen, inspectieadviezen en
gegevens uit de ouder-en leerling enquête. Op grond hiervan wordt elk
schooljaar een zogenaamd ‘optimaliseringplan’ opgesteld, dat
vervolgens in de praktijk wordt uitgewerkt. Hieronder volgt een
beschrijving van de verschillende instrumenten die worden ingezet om
onze kwaliteit te realiseren.
3.2

Leerlingvolgsysteem

Op onze school gebruiken we een groot aantal toetsen om de
ontwikkeling van uw kind nauwkeurig te kunnen volgen en zo nodig
tijdig bij te kunnen sturen.
Tijdens de kleuterjaren gebruiken we het leerlingvolgsysteem
‘Inzichtelijk’. In groep 2 gebruiken we ook de Cito Taaltoets en de Cito
toets rekenen voor kleuters.
Vanaf Groep 3 gebruiken we het Cito-leerlingvolgsysteem voor de
vakken Technisch Lezen, Begrijpend lezen, Spellen en Rekenen. De
resultaten staan ook op de rapporten van de kinderen vermeld. In Groep
8 gebruiken we afsluitend de Cito-Eindtoets. Alle toetsen geven ons
zicht op de ontwikkeling van een kind of groep. Met die feedback kunnen
wij dan ons aanbod bijstellen, waar dat nodig of gewenst is.
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DE EERSTE KWALITEIT DIE NODIG IS, IS DURF!

Kwaliteit bereiken, is één ding. Kwaliteit vasthouden is de kunst. Wij
willen een hoge kwaliteit bereiken met ons onderwijs, niet slechts
cognitief, maar ook sociaal en creatief. Om kwaliteit te kunnen leveren,
heb je ook middelen nodig. De navolgende middelen staan tot onze
beschikking om een hoge kwaliteit na te streven.
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3.3

Opbrengst gericht werken

Het verbeteren van de taal- en rekenprestaties van leerlingen is een belangrijk
onderwerp op de beleidsagenda van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. Onderzoek toont aan dat leerresultaten verbeteren als scholen
daadwerkelijk opbrengstgericht gaan werken.
Kenmerkend voor opbrengstgericht werken is:
• Het werken vanuit hoge verwachtingen
• Het stellen van doelen; op alle niveaus
• Het specifiek inrichten van het onderwijsprogramma en het onderwijsproces
• Het meten en analyseren van opbrengsten: ‘Signaleren wij trends?’
• Het gericht reflecteren op het onderwijsproces
• Het bijstellen van de instructie, het programma en soms de doelen.
Op onze school betekent dat, dat deze schoolontwikkeling in ons Schoolplan is verwoord
voor de komende 4 schooljaren. Het wordt per schooljaar in ons Optimaliseringplan
opgenomen en vertaald in doelstellingen die we willen realiseren. Ook wij zullen alles in
het werk stellen om de resultaten van de kinderen, waar nodig en mogelijk, omhoog te
brengen.
Steeds meer wordt de klassenorganisatie daarop afgestemd, kijken we naar de
opbrengsten om direct acties in te zetten. We zijn intensief bezig met onze
instructiekwaliteit, het juiste gebruik van de methoden, onderlinge afstemming en ook
met de urentabel.
Het is van belang dat er behalve goed les wordt gegeven, er ook voldoende lestijd per
vakgebied beschikbaar is. Dat is soms een hele puzzel en vraagt ook keuzes. We zullen
ons kritisch opstellen mbt alle verzoeken die vanuit de samenleving binnenstromen om
aandacht te geven in het lesprogramma. Dan kunt u denken aan vele projecten, acties
en andere tijdrovende zaken die niet in ons takenpakket thuis horen en niet binnen onze
schoolontwikkeling passen.
3.4

Doelen

We hebben ons een aantal doelen gesteld t.a.v. het lezen, spelling en rekenen, de
zogenaamde ‘basisvaardigheden’.
Bij het technisch lezen hebben we ons als doel gesteld dat aan het eind van een bepaalde
groep een bepaald niveau wordt behaald.
Groep
Rapport 2
Rapport 3
3
M3
E3
4
M4
E4
5
M5
E5
6
M6
E6
7
M7
E7
8
Schoolgids 2020-2021

22

In alle groepen zijn er naast zeer sterke- ook zwakke lezers, waardoor het door ons
gewenste niveau niet altijd behaald wordt. De kinderen die het gewenste resultaat
bereiken, krijgen hulp die vooral gericht is op uitbreiding van de instructie op leesgebied.
We geven de kinderen meer oefentijd op gebied van het leren lezen. De extra hulp wordt
in een groepsplan beschreven.
Technisch en begrijpend lezen - spelling - rekenen/wiskunde:
Bij deze leergebieden streven we ernaar dat minstens 75% van de kinderen het niveau A,
B of C van het Cito-leerlingvolgsysteem behalen. De kinderen die niveau A, B, of C niet
hebben behaald, krijgen hierin extra ondersteuning of werken op hun eigen niveau. Ons
ambitieniveau ligt op 80% A,B en C.
De resultaten van de kinderen worden goed bekeken en besproken. Op die manier
kunnen we alles beter afstemmen op de verbetering van de kwaliteit. Voor een weergave
van de resultaten in een afgelopen schooljaar, wordt verwezen naar ons Actueel
Schoolgids Katern.

3.5

Voortgezet onderwijs

Na groep 8 gaan de kinderen naar het Voortgezet Onderwijs. Ze hebben de keuze uit vele
scholen. Wij proberen hen en hun ouders bij die keuze te helpen. Dat gebeurt op
verschillende manieren. Bijvoorbeeld op een speciale ouderavond over het Voortgezet
Onderwijs, via een individueel schoolkeuzegesprek, door bezoek aan V.O.-scholen, enz.
De ouders/verzorgers zijn vrij om hun kind aan te melden bij de school van hun keuze.
De directeur en de leerkracht van groep 8 overleggen samen met andere leerkrachten
over het advies. Dit advies wordt aan de ouders en de school voor Voortgezet Onderwijs
gegeven. Over toelating beslist de school voor Voortgezet Onderwijs.
De leerkracht groep 8 onderhoudt contact met de Scholen voor Voortgezet Onderwijs.
Ieder kind krijgt een Onderwijskundig Rapport mee. De Cito-eindtoets speelt hierin geen
rol. De Cito-toets wordt pas in de maand april afgenomen, waarna de uitslag na een week
of vier kan worden verwacht. Het advies wordt gebaseerd op de Cito-LVS resultaten van
groep 6 t/m 8, de methodetoetsen in de klas en sociaal-emotionele aspecten.
KOERS VO
Als de verwachting is dat uw zoon of dochter aan het eind van de basisschool door
bepaalde omstandigheden gebaat is bij extra begeleiding/ondersteuning in het
Voortgezet Onderwijs, dan kan er een onderzoek plaats vinden door KOERS VO.
Dat is een instantie, die zorgleerlingen van de basisschool onderzoekt en aan de hand
van de resultaten kan bepalen naar welk vervolgonderwijs een leerling het beste toe kan
gaan. Het gaat dan om scholen waar de desbetreffende leerling de zorg kan krijgen die
nodig is om het vervolgonderwijs te kunnen volgen.
Voor de weergave van de resultaten in een afgelopen schooljaar, wordt verwezen naar
ons Actueel Schoolgids Katern per schooljaar.
3.6

Klassenconsultaties

Bij klassenconsultaties gaan collega´s bij elkaar in de klas kijken om met elkaar gericht in
gesprek te komen over de wijze van lesgeven in de groep. Door klassenconsultaties van
de directeur, IB-er of bouwcoördinator en collegiale consultaties trachten we de
leerkrachten in de groep te volgen en te ondersteunen. Op die manier kunnen we met
elkaar de doorgaande lijn in de school zoveel mogelijk bewaken en waar nodig
ondersteunen. Met elkaar weten en kunnen we meer; kortom: 1 + 1 = 3.
3.7

Scholing

Als leerkrachten vinden we het belangrijk om bij te blijven in ons vak. Vandaar dat er
regelmatig leerkrachten een cursus volgen. Daartoe hebben we op onze school een
nascholingsplan opgesteld, zodat de nascholing is gewaarborgd. In dit nieuwe jaar zullen
ook weer diverse nascholingscursussen en studiedagen worden gevolgd.
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3.8

Zelfreflectie

Ieder jaar bespreken we wat we bereikt en niet
bereikt hebben, wat de knelpunten waren, waar
dat aan lag en waar we in het nieuwe jaar weer
aan willen werken.
Deze evaluaties gebeuren zowel op individueel
niveau, als team niveau als op directie niveau.
3.9

Schoolontwikkeling en –begeleiding

Onze school werkt, indien gewenst, samen met de
School Begeleidings Dienst ‘Onderwijs & Advies’
uit Zoetermeer. De OA kan ons ondersteunen bij
het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
Tevens verzorgt de OA onderzoeken bij individuele
kinderen als er problemen zijn bij de voortgang
van het onderwijs.
3.10 Tevredenheidonderzoeken
Eenmaal per twee jaar houden wij een
tevredenheidonderzoek
onder
de
ouders,
medewerkers en leerlingen in de hoogste groepen
van onze Spectrumscholen. Recentelijk zijn deze
onderzoeken afgenomen in het najaar van 2018.
De resultaten van de tevredenheid worden
gekoppeld aan de evaluaties van de kwaliteit van
het onderwijs op de scholen. Zaken die onder de
maat blijven, worden aangepakt. Zaken die goed
zijn worden geborgd. Op die manier zijn we
voortdurend bezig om onszelf te verbeteren.
3.11 Inspectie-schooltoezicht

De ouders
van CBS De
Regenboog
geven de
school een 8+
De leerlingen
geven de
school een 8+
De Inspectie
is tevreden
over het
onderwijs
CBS De
Regenboog

De inspectie bezoekt de scholen in principe nog
maar één keer in de vier jaar. Het College van
Bestuur krijgt periodiek bezoek van de inspectie.
De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de
scholen ligt bij het bestuur en om die reden
vraagt de inspectie alle gegevens op via het
bestuur. Bij het laatste onderzoek werd gesteld dat Spectrum de zaak bestuurlijk goed
op de rails heeft. Het kwaliteitsbeleid wordt goed uitgevoerd. De scholen rapporteren
twee keer per jaar naar het bestuur over de opbrengsten, de onderwijskundige
ontwikkelingen en het gevoerde personeelsbeleid. Er worden interne audits gehouden
om elkaar scherp te houden en er zijn veel kenniskringen waar medewerkers kennis en
ervaring kunnen uitwisselen om modern onderwijs vorm te geven.
Alle gegevens over de kwaliteit van de scholen worden vermeld op de site van
www.scholenopdekaart.nl en in het Spectrumbestuursverslag, zie www.spectrumspco.nl.
Op 28 november 2019 vond op onze school het meest recente inspectiebezoek plaats,
als onderdeel van een bestuursonderzoek. Het gehele bestuursonderzoek heeft tot mooie
uitslagen geleid. En wat betreft het specifieke gedeelte voor De Regenboog is gekeken
naar kwaliteitszorg en onderwijsproces. Op de vijf onderdelen beoordeelde de inspectie
onze school met 2 keer een voldoende en maar liefst 3 keer een goed. Hierbij merkte de
inspectie op ‘dat de kwaliteitsstructuur een sterk aspect is van CBS De Regenboog’.
Onze school heeft geen risicofactoren en heeft een basisarrangement. Dat
betekent dat de schoolinspectie één keer per vier jaar de school bezoekt. Voor het
volledige verslag verwijzen we naar de website van de inspectie of bovengenoemde
website.
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4 IEDER KIND IS ER ÉÉN.....

OMDAT UW KIND ONZE ZORG IS!

Alle kinderen op onze school zijn aan ons toevertrouwd en
verdienen de juiste zorg. Om dat te kunnen realiseren, zijn er
een aantal voorzieningen getroffen. Deze voorzieningen
vormen met elkaar onze totale Leerlingenzorg. De spil daarin
is onze Interne Begeleider (IB-er), Marjet Voorn, die vooral
verantwoordelijk is voor de coördinatie en invulling van onze
leerlingenzorg. De IB-er begeleidt en adviseert de leerkrachten
en voert overleg met ouders en externe instanties. Samen met
de directie wordt het zorgproces in de school begeleid en
bewaakt.
4.1Interne begeleiding
Op school is Marjet Voorn verantwoordelijk voor de interne
begeleiding. Het takenpakket omvat o.a.:
• de zorg voor het leerlingvolgsysteem;
• voorbereiden en houden van leerlingbesprekingen/
groepsbesprekingen;
• het bespreken van de groeps- en individuele resultaten van
de kinderen met de leerkrachten
• het in samenspraak met de leerkracht opzetten van
hulpprogramma’s;
• het leggen van contacten met hulpverlenende instanties
buiten de school;
• het in samenspraak met de leerkracht overleg voeren met de
ouders, als er sprake is van toenemende zorg over het kind.
4.2Leerlingvolgsysteem
Op onze scholen gebruiken we een groot aantal toetsen om de
ontwikkeling van uw kind nauwkeurig te kunnen volgen en zo
nodig tijdig bij te kunnen sturen. Tijdens de kleuterjaren (Groep
1 en 2) maken we gebruik van de ParnasSys Leerlijnen.
Vanaf Groep 3 gebruiken we het Cito-leerlingvolgsysteem voor
de vakken Lezen (technisch en begrijpend lezen), Spellen en
Rekenen/Wiskunde. In groep 8 wordt afsluitend de Cito-Eindtoets
afgenomen. , die het advies van onze school ten aanzien van de
keuze van een school voor voortgezet onderwijs mede
onderbouwt.
De Cito-resultaten van ons leerlingvolgsysteem worden op het
rapport voor de groepen 3 t/m 8 weergegeven om u optimaal
zicht te kunnen geven op de vorderingen van uw kind(eren).
Tijdens de 10-minutengesprekken worden dan alle resultaten
dan besproken.
En door de gehele school gebruiken we tevens LeerUniek, van
waaruit wij onze opbrengsten goed n kaart kunnen brengen en
analyseren.
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4.3

Kanjermethode

Sociaal-emotionele dimensie! Waar mensen met elkaar samenleven en samenwerken,
zijn omgangsregels en afspraken nodig om dat proces zo optimaal en positief mogelijk te
kunnen laten verlopen. In theorie is het altijd mooier dan in de praktijk, omdat je nu
eenmaal met mensen van doen hebt.
Daarom zien wij het als onze verantwoordelijkheid om hier altijd actief mee bezig te zijn
en te blijven werken aan een werkwijze die recht kan doen aan ieder kind, zodat ieder
kind zich zo veilig mogelijk weet op onze school.
Op CBS De Regenboog is de Kanjermethode in
schooljaar 2015-2016 ingevoerd.
De kanjerregels krijgen regelmatig de aandacht in de
klas, zodat ze onder de aandacht blijven en ‘levend’
gehouden kunnen worden. Verder worden ze
systematisch bij de weekopeningen onder de aandacht
gebracht.
De invoering van de Kanjermethode maakt gebruik
van het bijbehorende digitale Kanjer Volg- en
Adviessysteem (KanVAS). Dit systeem bestaat onder
andere uit een sociogram, een leerlingenvragenlijst,
een docentvragenlijst en een breed scala aan
pedagogische adviezen.
Onze bedoeling is om ons elk jaar verder te bekwamen
in de Kanjermethode en het te plekje te laten krijgen
in het DNA van onze school.
Wij hechten op school aan een positief
omgangsklimaat. Een klimaat waarin elk kind zich goed voelt en zich goed kan
ontwikkelen. Daar werken we al jaar en dag elke dag aan en hanteren daartoe duidelijke
kapstokregels. Maar wij willen meer. Daarom zijn we gestart met de Kanjertraining.
Als fundament voor de Kanjertraining wordt er uitgegaan van de volgende regels:
• We vertrouwen elkaar
• We helpen elkaar
• Niemand speelt de baas
• Niemand lacht uit
• Niemand blijft zielig
De Kanjertraining heeft ook een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. De
kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft
om het goed te willen doen. Kortom ; een sociaal-emotionele
ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de individuele kinderen, de
groepsvorming en het pedagogisch klimaat.
Waarom Kanjertraining?
Kinderen verlangen een schoolgemeenschap waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest
of uitgelachen te worden. De
Kanjertraining geeft kinderen
handvatten voor sociale situaties. Dit
zijn de kerndoelen:
Hier ben ik
Het is goed dat ik er ben
Ik ben te vertrouwen
Ik help
Ik speel niet de baas
Ik lach niet uit
Doet iemand expres naar, dan denk
ik: bekijk het maar!
Ik gedraag mij als een kanjer, want
ik ben een kanjer!
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Wat leren kinderen bij de Kanjertraining?
Jezelf voorstellen/presenteren
Iets aardigs zeggen
Met gevoelens van jezelf en de ander om kunnen gaan
Een compliment geven en ontvangen
Ja en nee kunnen zeggen
Ja als je iets prettig vindt en nee als je iets vervelend vindt
Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen
Een ander durven te vertrouwen en zelf te vertrouwen te
zijn
Samenwerken
Vriendschappen onderhouden
Vragen stellen, belangstelling tonen
Proberen de ander te begrijpen
Kritiek durven geven en ontvangen
Zelfvertrouwen/zelfrespect krijgen
Leren stoppen met treiteren
Uit de slachtofferrol stappen
“De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer
in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De volgende doelen
worden nagestreefd. Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. Het
versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. Beheersing van verschillende
oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. Bewustwording van de eigenheid
bij leerlingen. Leren om verantwoordelijkheid te nemen. Het bevorderen van actief
burgerschap en sociale integratie. “
Voor ons als team, meer dan voldoende redenen om de Kanjertraining geleidelijk in te
gaan voeren.
4.4

Agressie en/of pesten/ Wat valt er tegen te doen?

Op een positieve manier met elkaar omgaan, vraagt veel inzet en betrokkenheid. Van
kinderen, ouders en leerkrachten. Het voorkomen en tegengaan van pesten of vervelend
gedrag ook!
We vinden het erg belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Dat is een proces
waar wij als team veel aandacht aan besteden en ook willen besteden. Pesten pikken we
niet, maar het is soms heel moeilijk om te achterhalen.
Veel incidenten tussen kinderen vinden plaats buiten schooltijd. Toch kunnen ze vaak
doorwerken binnen de school. Daarom hopen we ook dat u eventuele ruzies, pesterijen,
enz. aan ons meldt. Wij kunnen er dan op school op inspelen. We zijn samen – kinderen,
ouders en leerkrachten – verantwoordelijk voor een veilig klimaat op school. Alleen door
met elkaar alert te zijn, kunnen we werken aan een positief klimaat. Er is met
instemming van de MZR een pestprotocol opgesteld, geheel in lijn van de Kanjertraining.
Dit protocol staat op de website van onze school.
Om eventueel pestgedrag nog sneller zichtbaar te krijgen, zijn er 2 leerkrachten geschoold
in dit onderwerp. Ook bij hen kan er door alle betrokkenen op school melding worden
gemaakt van pesten of zorgen worden besproken. Op onze school zijn 2 anti-pest
coördinatoren aangesteld:
✓ Jacqueline van Laarhoven
✓ Rianne de Bruin
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4.5 Veiligheid

Remedial Teaching (R.T.)
R.T. kan aangewend worden om bepaalde
kinderen extra ondersteuning of uitleg te
geven buiten de groep. Problemen kunnen
los van de groep bekeken en uitgediept
worden. Bij ons op school geven Corrie
Jouvenaar en Suzanne Peerdeman een
aantal uren R.T.
Als uw kind in aanmerking komt voor R.T.,
wordt u op de hoogte gesteld. De remedial
teacher geeft individuele hulp aan kinderen,
maar werkt ook met groepjes kinderen die
hetzelfde probleem hebben. Dit kan zowel
binnen als buiten de klas plaats vinden. Als
uw kind RT ontvangt, zal er na een bepaalde
periode steeds opnieuw worden bekeken of
deze RT wordt voortgezet!

4.6

Veiligheid zit hem vooral in omgang
met elkaar. Elk kind moet zich veilig
en geaccepteerd voelen in de groep
te midden van de andere kinderen
en de leerkrachten. Omgang met
elkaar en bijvoorbeeld niet-pesten is
om die reden een regelmatig
terugkerend gespreksonderwerp,
zowel in de klas als tijdens de
teamvergadering.
Maak dit onderwerp bespreekbaar
met uw kind. Kinderen hebben vaak
al veel langer door als zaken
mislopen
op
dit
punt
dan
volwassenen.
Het
speelt
zich
trouwens ook vaak af buiten het
blikveld
van
ouders
en
onderwijsgevenden. Voor iedereen
geldt: er kan pas gehandeld worden
als er eerst wordt gesignaleerd!

Leerlingbespreking/groepsbespreking

Gedurende de groepsbesprekingen, die drie maal per schooljaar plaatsvinden tussen de
IB-er en de leerkracht, worden van alle leerlingen de resultaten besproken van methodeen citotoetsen. In deze schoolgids is vastgelegd welke resultaten de kinderen tenminste
moeten halen op deze toetsen. Kinderen waarbij het niet zo goed gaat of juist heel erg
goed, worden ook tussentijds besproken tijdens onder- of bovenbouwvergaderingen.
4.7

Groepssplannen

In onze school werken we met groepsplannen. Dit zijn plannen waar de groep per
vakgebied in kaart is gebracht als het gaat om de vorderingen. Ook staat vermeld welke
onderwijsbehoeften leerlingen hebben. Op deze manier kunnen we elke groep goed op
drie niveaus indelen. De kinderen die met de basisinstructie over het algemeen aan de
slag kunnen, de kinderen die uitgebreidere instructie nodig hebben en een groep die met
minimale instructie verder kan. Na elke CITO toets kijken we of we de kinderen nog juist
hebben ingedeeld in dit groepsplan en passen zaken , waar nodig, aan.
Indien noodzakelijk wordt een handelingsplan gemaakt. Daarin staat wat er extra met een
leerling moet gebeuren. Soms voert de leerkracht het handelingsplan zelf uit, maar soms
wordt dat gedaan buiten de klas door de remedial teacher. Natuurlijk gebeurt dit altijd pas
na overleg met de ouders.
4.8

Orthotheek

We hebben op onze school een orthotheek. Leerkrachten kunnen hierin allerlei extra of
vervangende stof vinden die nodig is om kinderen datgene aan te bieden wat nodig is
om tot verdere ontwikkeling te komen. Bij de keuze van deze stof kunnen de IB-er en
RT-er de leerkrachten daarin ondersteunen. Er is het nodige hulpmateriaal aanwezig op
gebied van lezen, taal, rekenen en het sociaal-emotionele vlak. We kunnen zo de
kinderen op specifieke manieren helpen. Tevens bevat de orthotheek materiaal en
achtergrondinformatie voor de leerkrachten, om zo hun kennis over leer- en
ontwikkelingsgebieden te vergroten, en met deze kennis kunnen zij de kinderen
ondersteunen in hun totale ontwikkeling.
4.9

Groepsadministratie-systeem

Iedere groep heeft een systeem van 2 mappen. Dit systeem bevat:
• De groepsmap
• De bureaumap
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Grofweg gezegd, kennen we een viertal
niveaus:
• De kinderen, die het gewone
lesprogramma aankunnen.
• Kinderen, die meer aankunnen dan
het gewone lesprogramma. Voor deze
begaafde kinderen hebben we extra
en uitdagend materiaal.
• Kinderen, die korte tijd extra hulp
nodig hebben om daarna weer het
gewone lesprogramma te kunnen
volgen.
• Kinderen, die voor langere tijd, of
gedurende
hun
gehele
schoolloopbaan,
een
eigen
programma hebben voor één of
meerdere vakgebieden.

In deze mappen worden gegevens
bewaard, zoals het weekrooster, de
absentielijst, een afsprakenlijst, de
regels van de school, een toetskalender,
overdrachtsformulieren,
gegevens
rondom de toetsen, handelingsplannen,
verslagen van huisbezoeken, enz. Van
deze 2 mappen gaat de groepsmap met
de leerlingen mee gaat naar de volgende
groep. Steeds meer gegevens vanuit de
groepsmap
en
worden
digitaal
bijgehouden
in
ons
administratiesysteem ParnasSys. Aan
het eind van ieder cursusjaar worden
alle belangrijke gegevens van de
kinderen
verzameld,
en
in
de
dossierkast bewaard. Om de privacy
daarin te waarborgen zijn deze
leerlingendossiers alleen in te zien door
de betrokken ouders, leerkracht en de
IB-er.

4.10 Meer en minder begaafde kinderen
Op onze school proberen we binnen het klassikale systeem rekening te houden met
individuele kinderen. Om dat te kunnen realiseren werken we met het model van
gedifferentieerde instructie en de ervaringen hiermee zijn positief. De leerlingen krijgen
de klassikale instructie en zij bepalen zelf of in overleg met de leerkracht op welk
moment zij zelfstandig aan het werk gaan. Naar behoefte kan een leerling daarna extra
uitleg vragen en krijgen aan de instructietafel. Op deze wijze kunnen we ons zo goed
mogelijk aanpassen aan de snelle en minder snelle leerlingen.
De kinderen komen hierdoor beter tot hun recht dankzij de individuele aandacht en extra
verwerkingstijd enerzijds en de extra verdiepings-en verbredingsstof in de kieskast
anderzijds.
Hierdoor vindt de remedial teaching veel meer in de groep plaats.
De verschillende niveaus worden vastgesteld aan de hand van observaties en
(methode)toets gegevens. Na het vaststellen hiervan vindt er een overleg plaats tussen
ouders en leerkracht. Aan dit overleg kunnen ook de IB-er of andere hulpinstanties
deelnemen.
Gemaakte afspraken, tijdens het overleg, worden schriftelijk vastgelegd en bewaard in het
dossier van het (betreffende) kind. De tijd die kinderen, met een kortdurend programma
bezig zijn, beslaat meestal een periode van zes weken. En kan daarna eventueel worden
verlengd. Dit gebeurd in overleg met de ouders/verzorgers of andere betrokkenen.
4.11 Excellentie op CBS De Regenboog
Voor meer/hoogbegaafde kinderen geldt, net als voor de andere leerlingen op onze school,
dat zij een positieve sociaal-emotionele ontwikkeling moeten kunnen doormaken binnen
een vaste groep en dat zij zich competent en veilig voelen. Ook deze leerlingen willen
leren, daarom komen we hen tegemoet in de ontwikkeling van intellectuele capaciteiten.
De reguliere leerstof biedt hen in het algemeen onvoldoende uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden. Door het compacten van het standaardprogramma bij rekenen en taal en
het aanbieden van uitdagende leerstof proberen we aan te sluiten bij hun behoeften en
denkniveau.
De begeleiding van deze kinderen kan behoorlijk verschillen. In het algemeen kan
gesteld worden dat:

Schoolgids 2020-2021

29

Intelligente leerlingen uitdagende leerstof en
informatie waarmee zij verder kunnen, nodig
hebben en daarnaast aandacht.( Verrijking
leerlijn-1 Doel: Stimuleren van analytisch
denken op een hoger niveau.
Begaafde leerlingen vooral aandacht en
begeleiding nodig hebben in combinatie met
uitdaging, verdieping en verbreding.(
Verrijking leerlijn-2 Doel: Stimuleren van
analytisch en creatief denken op een hoger
niveau.
In de klas kunnen deze kinderen ook aan de
slag met de thematiek ‘Natuur, Milieu, Wetenschap & Techniek’. Dat is breed als zodanig
en dat begrenzen wij dan ook met duidelijke kaders en afspraken die door de school
heen ingezet worden.
Hierbij maken wij gebruik van webpaden als YURLS en ‘Webquests’, dat een breed
aanbod heeft en op een aantrekkelijke wijze de meervoudige intelligentie inkleurt, door
verschillende wijzen van leren en verwerken. Deze verrijking betreft met name leerlijn 1
en is van karakter tamelijk ‘gesloten’. Daarnaast worden er in de groepen hoogwaardige
materialen ingezet gericht op Leerlijn 2.
Ondertussen hebben wij kleurrijke Regenboogklassen ingericht als Meerwerkgroepen,
waar allerlei verschillende thema’s als Kunst, Filosofie en het ‘Leren Leren’ met
daarbinnen zeker ook de vaardigheden als organiseren en presenteren, aan bod komen.
Ook Techniek&Wetenschap krijgt binnen de thema’s een plek. Een kind komt niet
zomaar in aanmerking voor de Regenboogklas. Daar moeten de prestaties in de klas wel
naar zijn en het moet het kind ook
passen. De kinderen in onze
Regenboogklas kiezen elke keer hun
eigen thema en werken dat voor
zichzelf uit. We werken in blokken,
ongeveer 1 uur per week en juf
Wendy geeft les in de
Regenboogklassen.
Daarnaast draait de Prismaklas van
Spectrum, een initiatief vanuit
Spectrum om meer-of hoogbegaafde
kinderen, die nog meer aan zouden
kunnen, een extra aanbod te doen.
Dit gebeurt in overleg tussen de
leerkracht, de IB-er en de ouders.
4.12 SOT; School Ondersteunings Team
Onze school heeft een schoolondersteuningsteam. Deze bestaat uit:
Marjet Voorn (IB-er), Kim Bouman (bouwcoördinator) en Marian Siepel (directeur) en
evt. de betreffende leerkracht van een kind.
In eerste instantie worden leerlingen, waarover op enigerlei wijze zorg over is, bij deze
commissie aangemeld. Dit kan zijn na een groepsbespreking, bouwvergadering of via de
Intern Begeleider. De commissie bespreekt welke actie ondernomen moet worden om aan
het betreffende probleem te werken. Dit gaat in nauw overleg met de leerkracht en de
ouders. Mochten we er met elkaar niet uit komen, dan nodigen wij de diverse externe
disciplines uit om met ons op school mee te denken in de interne zorgcommissie.
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4.13

Wanneer u overweegt om
contact met onze jeugdcoach
op school (JOS) te zoeken, is
het verstandig om eerst met
de leerkracht of IB’er te
overleggen. U kunt Larissa
Smits-Ivanov bereiken op
l.ivanov@schoolformaat.nl of
via 06 – 46 17 91 95.

Schoolmaatschappelijk werk

Larissa Smits-Ivanov is als jeugdcoach op
school (JOS) verbonden aan onze school. Zij
is wekelijks aanwezig op school, in principe
altijd op maandagochtend van 8.15 tot 11.15
uur. Ze is in dienst van Schoolformaat, een
organisatie voor hulp aan kinderen, jongeren
en ouders.
Op verzoek biedt zij hulp aan leerlingen
middels het voeren van gesprekken. Ook
geeft ze advies aan ouders en leerkrachten
wanneer er zorgen zijn over een kind,
bijvoorbeeld bij eenzaamheid, rouw,
onzekerheid, echtscheiding, problemen thuis
of op school.

Een belangrijk uitgangspunt van het schoolmaatschappelijk werk is dat het aanvullend
en ondersteunend is ten opzichte van de ouders en de school. U als ouder en de school
hebben beiden het welzijn van uw kind voor ogen. Ieder heeft hier zijn eigen
verantwoordelijkheid in. Als u hieraan behoefte heeft, kan de schoolmaatschappelijk
werker met u en de school samenwerken en u ondersteunen wanneer u dit nodig hebt.
Mocht deze hulp niet toereikend of passend zijn, dan helpt ze u om de juiste
(vervolg)hulp te vinden.
Wanneer een leerkracht advies wil vragen, gebeurt dit anoniem. De naam van uw kind
wordt alleen genoemd wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven; dit geldt ook
voor het voeren van gesprekken met uw kind.
4.14 Schoolondersteuningsprofiel
Vanaf 1 augustus 2014 maakt onze school deel uit van het samenwerkingsverband
passend primair onderwijs Delflanden. Dit samenwerkingsverband bestaat uit de
basisscholen, die gehuisvest zijn in Delft, Den Hoorn, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp
en Schipluiden. Tevens de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs,
die gehuisvest zijn in deze vier gemeenten. ( www.swv2802.nl )
Doel van deze samenwerking is om kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar een passende
onderwijsplek aan te bieden.
Voor ouders en andere belangstellenden hebben scholen met elkaar afspraken gemaakt
over de basisondersteuning in de basisscholen. Basisondersteuning betekent hier dat
basisscholen afgesproken hebben om een bepaald onderwijsniveau te kunnen leveren.
Indien kinderen meer dan deze basisondersteuning nodig hebben, dan zijn er
aanvullende arrangementen of er zijn speciale lesplaatsen voor deze kinderen. De
wetgeving met betrekking tot Passend Onderwijs geeft aan dat iedere school een
schoolondersteuningsprofiel dient te krijgen, zodat ouders een goed zicht krijgen op het
profiel van de school en binnen het samenwerkingsverband geconstateerd kan worden of
er een dekkend netwerk van voorzieningen is. Het ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband geeft hier meer informatie over.
Alle scholen hebben daarvoor een schoolondersteuningsprofiel gemaakt op basis van
hetzelfde instrument.
Het is de eerste keer dat scholen hiermee werken en het is ook de eerste keer dat
scholen op die manier met elkaar vergeleken kunnen worden.
De komende jaren zullen deze schoolondersteuningsprofielen verder ontwikkeld gaan
worden, zodat ze een duidelijker functie kunnen gaan krijgen met betrekking tot het
informeren van ouders en andere belangstellenden.
Op dit moment zien wij deze schoolondersteunings-profielen als een groeidocument.
Door ervaring hiermee op te doen, kunnen we dit model verder gaan uitwerken.
Op de website treft u ons ondersteuningsprofiel aan.
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5

NIET BIJ KENNIS ALLEEN

Goed onderwijs betreft meer dan alleen het leren uit boekjes of methoden. Er is meer dan
leerprestaties, dat goed onderwijs tot goed onderwijs maakt. De maatschappij verandert
in een hoog tempo. Wij vinden dat je als school ook het ‘samen-zijn’ vorm moet geven, je
moet ook met elkaar werken aan het ‘wij-gevoel’ en het dragen van verantwoordelijkheid
voor elkaar. Daar zijn andere activiteiten onmisbaar bij, zoals feesten, vieringen,
weekopeningen en open podia.
5.1

Culturele Vorming

We vinden het belangrijk, dat de kinderen van onze scholen weten dat ze opgroeien in een
bepaald land met een bepaalde cultuur. Die cultuur uit zich op allerlei mogelijke manieren,
bijvoorbeeld in muziek, in schilderkunst, in oude en nieuwe gebouwen. Je kunt iets merken
van de cultuur, als je over straat loopt, een museum binnengaat, een toneelstuk bezoekt
of naar muziek luistert. Maar cultuur verandert ook steeds en daar doen we zelf aan mee.
Dus ook zelf tekenen of dansen, schilderen of kleien kan kinderen gevoelig maken voor de
cultuur, waarin ze leven. Op onze school vindt er in de loop van een cursusjaar een aantal
activiteiten plaats, waarmee we speciaal aandacht aan de culturele vorming besteden.
Te denken valt aan de programma’s, die met ingang van dit schooljaar worden verzorgd
door Het Kunstgebouw. Als eerste insteek is gekozen voor de lijn ‘Kijkkunst’. Wij hebben
een contract voor 2 jaar getekend met Het Kunstgebouw en elke groep zal 1x per
schooljaar worden uitgenodigd voor een voorstelling. Gekoppeld aan de voorstelling is een
serie lessen voor in de groep, om te realiseren dat een voorstelling meer aandacht krijt
ook in de verwerking in de klas en diepgang m.b.t. het onderwerp.
Voor het vlak Cultuur is juf Inge Laban onze cultuur coördinator. Zij behartigt en
coördineert alle aspecten m.b.t. cultuur.
5.2

Weekopening

We openen met elkaar de nieuwe week. Bij toerbeurt houdt een leerkracht de opening,
waarbij o.a. het lied van de week wordt aangeleerd, verder veel wordt gezongen, een
inleiding op de Bijbelverhalen wordt gehouden, zending, gedragsregels, lief en leed,
nieuwe kinderen en bijzonderheden als verjaardagen centraal staan. Het zijn momenten
waarop we ´samen school zijn´ concreet kunnen ervaren en vorm kunnen geven. Het is
waardevol om op zo´n manier met elkaar een week te beginnen. In principe hanteren we
de volgende onderverdeling:
Groepen 1 t/m 4 in het speellokaal om 8.30 uur
Groepen 5 t/m 8 in de aula om 8.30 uur.
5.3

Open Podium

Een aantal keren per schooljaar, vierden we tot nu toe met de groepen 4 t/m 8 aan het
eind van de vrijdagmiddag het open podium. Bij
dit open podium krijgt iedereen de gelegenheid
om iets creatiefs naar voren te brengen. Dit kan
een toneelstukje zijn, zelf gespeelde muziek,
playback, een quiz of dans of wat dan ook.
Dit schooljaar bekijken we met elkaar of we hier
een andere opzet voor bedenken.
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5.4

Andere vieringen

Wij vinden het van belang om een aantal
gezamenlijke vieringen te hebben. Zo openen
we het schooljaar met een gezamenlijke
startdienst. Dit vindt plaats in de Nederlands
Hervormde kerk. Natuurlijk besteden we veel
aandacht aan de Christelijke feestdagen. Zo
vieren we om het jaar onze kerstviering in de
kerk, waarbij ouders worden uitgenodigd. In het
andere jaar vieren we de kerst in de klas, vooraf
gegaan door een kerstdiner.
Maar uiteraard valt er nog veel meer te vieren. Te
denken valt aan de verjaardagen van kinderen en
leerkrachten, de Kinderboekenweek, het project,
Sinterklaas, jubilea e.d.

5.5

Zending

Createchwoensdagen:
Crea-Tech middagen
Om de creatieve en
technische ontwikkeling
bij de oudere kinderen
een extra stimulans te
geven, organiseren we dit
schooljaar
op
4
woensdagen onze ‘createch-ochtend. Dit geldt
voor de groepen 1 t/m 8
en duurt van 11.00 tot
12.30
uur.
Om
dit
mogelijk
te
maken,
hebben
we
wel
vrijwilligers nodig, die
hierin een rol willen
spelen. Met behulp van
een aantal ouders kunnen
de kinderen van groep 1
tot en met 8 allerlei
creatieve en technische
dingen doen, waaruit ze
zoveel
mogelijk
zelf
kunnen kiezen. Wanneer
u hieraan mee wilt doen,
dan kunt u dat aangeven
op het formulier, dat u
aan het begin van het
cursusjaar meekrijgt of
op een speciale brief
hierover.
U
kunt
natuurlijk
ook
altijd
contact
met
school
opnemen.

Als school vinden we het belangrijk niet alleen in
woord, maar ook in daad iets voor onze naaste
te betekenen. Vandaar dat we u vragen om uw
kind(eren) iedere week zendingsgeld mee te
geven. Het is het handigst dat u dit op een vaste
dag (de maandag) doet. In de weekopening
willen we hier aandacht aan besteden.
We hebben als team besloten het zendingsgeld
aan de Stichting “Help mij Leven” en de
Stichting “Pax Christi Kinderhulp Armeense
Kindertehuizen” te besteden. De Stichting “Help mij Leven” zet zich o.a. in voor
verwaarloosde en verguisde kinderen in Brazilië. Het streven is om hen een beter
bestaan te bieden.
De Stichting “Pax Christi” biedt directe hulp aan Armeense kindertehuizen. Per tehuis
wordt gekeken wat voor hulp (goederen, eten enz.) ze nodig hebben en dat wordt dan
voor ze gekocht.
5.6

Sportdag

Jaarlijks organiseren wij een sportdag. In
principe is het de bedoeling om het buiten
te houden op de sportvelden aan de
Hoeksekade. U kunt de data in het
jaaroverzicht, in het jaarlijks Schoolgids
Katern bekijken. Tijdens de sportdag staat
het sportief samenzijn centraal. Het
competitie-element is van ondergeschikt
belang.
U
ontvangt
tijdig
actuele
informatie.
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5.7

Project/Kinderboekenweek

Om het jaar wordt er een projectonderwerp gekozen, waar alle groepen enige tijd mee
aan de slag gaan. Ter afsluiting wordt er een avond georganiseerd, waar alle ouders en
belangstellenden het gemaakte werk kunnen bekijken. Afhankelijk van het thema kan het
project gecombineerd worden met de Kinderboekenweek.
5.8

Schoolreisje
Voor alle kinderen wordt jaarlijks een
schoolreisje georganiseerd. U kunt de
datum in het jaaroverzicht, in het
jaarlijks Schoolgids Katern bekijken. De
bestemming hoort u later in dit
schooljaar van ons.

5.9

Werkweek

Elk schooljaar gaat groep 8 op werkweek. U kunt de data in het jaarlijks Schoolgids
Katern bekijken. Uiteraard ontvangen ouders en kinderen tijdig alle informatie.
5.10 Verjaardagen
De verjaardagen van de kinderen worden in de klas gevierd. Er wordt gezongen en de
kinderen mogen een traktatie geven aan de kinderen in hun klas. De kinderen van groep
3 t/m 8 mogen alle klassen langs voor een felicitatie van de leerkrachten. Hun kaart
wordt op de personeelstafel gelegd waar de leerkrachten dan iets op zullen schrijven.
Kleuters gaan alleen naar de leerkrachten van de kleuterafdeling.
Als uw kind jarig is, mag het natuurlijk trakteren. Denkt u wel aan de tanden en kiezen
van de kinderen. Er zijn tal van gezonde lekkernijen zoals kaas, appels, mandarijnen,
rozijnen en vult u zelf maar verder aan.
5.11 Excursies
Diverse groepen van onze school gaan regelmatig op excursies. Deze passen bij een
project of een bepaald thema waar een groep mee bezig is: een bezoek aan de bakker,
de boerderij, een museum, de bibliotheek of een natuur-wandeling maken door het bos
(de groepen 1 t/m 3; 1x per jaar), etc.
Meestal worden ouders gevraagd om met de eigen auto te rijden. Van deze ouders
verwachten wij, dat ze de kinderen veilig vervoeren (gebruik van gordels en
stoelverhogingen). Aangezien dit een activiteit is, die onder schooltijd plaatsvindt, is de
door het bestuur afgesloten ongevallenverzekering van toepassing en is het niet
noodzakelijk dat rijdende ouders een eigen inzittenden-verzekering hebben. Wel kan het
zijn dat ouders dit zelf gewenst vinden. Voor de dekking van deze verzekering verwijzen
wij u naar de informatie in bijlage 9.6 over de ongevallenverzekering.
5.12 Schoolplanten; ‘Groei en bloei’
De kinderen van Groep 6 krijgen in de tweede helft van het schooljaar een stekje mee
naar huis om dit zo goed mogelijk te verzorgen. De plantjes worden uitgereikt door de
Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, afdeling Berkel & omstreken. Na enkele
maanden worden de planten op school door een jury beoordeeld en krijgen drie kinderen,
die de mooiste planten inleveren, een prijs.
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6

SCHOOL EN THUIS

Een goed contact tussen ouders en school is
noodzakelijk; daardoor zijn de leerkrachten vaak
beter in staat de kinderen te leren kennen en
begrijpen. Door dit contact weten de ouders ook
waar de leerkrachten en de kinderen op school
mee bezig zijn. Tijdens het aanmeldingsgesprek
wordt er al gesproken over dit contact, dat op
vertrouwen gebaseerd dient te zijn.
U vertrouwt jarenlang, vele uren per dag, uw kind
aan onze school toe. Aan ons de taak om dat
vertrouwen waar te maken. Met elkaar willen we
er aan werken dat vertrouwen in stand te houden.
Daarom vragen we u om steeds naar school te
komen als u iets dwars zit, of als u een vraag of
opmerking heeft. Van onze kant hebben we een
aantal maatregelen genomen om regelmatig met
u in contact te komen.
6.1

Informatieavond

In de eerste maand van het nieuwe schooljaar
organiseert elke groepsleerkracht een avond
waarop alle ouders in de desbetreffende
groep(en) worden uitgenodigd. Dan kunt u rustig
kennis maken met de nieuwe leerkracht(en).
Algemene informatie over het reilen en zeilen in
de groep krijgt u via de mail toegestuurd.
6.2

Rapporten

De kinderen krijgen vanaf groep 3 t/m 8 twee
keer per jaar een rapport mee naar huis, waarin
we verslag doen van de vorderingen van uw kind,
in februari en juni. De kinderen van groep 1 en 2
krijgen dit ‘rapportje’ ook twee keer mee naar
huis naar aanleiding van observaties.
6.3

Informatie
Rapporten
Gesprekken
Weekbrieven
Website
Privacy
Ouderraad
Klasse(n)ouders

Rapportavonden

Twee keer per jaar is er een gespreksavond. U
kunt dan over de vorderingen van uw kind komen
praten. De avonden volgen vrij snel na het
meegeven van het rapport. Ook in groep 1 en 2
worden 10-minuten-gesprekken gehouden over
de ontwikkeling van de kleuters. Deze
gesprekken worden gehouden naar aanleiding
van het leerlingvolgsysteem Inzichtelijk.
In groep 8 worden in november/december de
adviesgesprekken gevoerd richting het
voortgezet onderwijs. Hier worden de ouders
apart voor uitgenodigd.
6.4

Vertrouwen

Inloopmomenten

Om het contact optimaal te houden, worden naast
de gebruikelijke 10-minuten gesprekken extra
inloopmomenten georganiseerd. Deze momenten
zijn op bepaalde dagen direct om 08.30 uur in het
lokaal van uw kind. U kunt dan naar het werk van
uw kind kijken en algemene vragen aan de
leerkracht stellen of zo nodig een afspraak voor
een gesprek maken.
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6.5

Persoonlijk gesprek

Wanneer u een van de leerkrachten wilt spreken, kan dat altijd na schooltijd. Het beste
kunt u eerst even een afspraak maken in verband met vergaderingen, huisbezoeken of
andere activiteiten.
6.6

Social Schools

In het oudertevredenheidonderzoek is gebleken dat u als ouders de weekbrief
overwegend sterk waardeert en dat is prettig om te constateren. Daarnaast gebruiken
wij de ouderapp Social Schools voor onze communicatie met ouders. Van hieruit verloopt
zowel de algehele communicatie als ook de communicatie direct vanuit de groep naar de
betreffende ouders.
6.7

Website

6.8
Website
Onze school heeft een eigen website. Deze kunt
u vinden op het volgende internetadres:
www.cbsderegenboog.net of via www.Specrumspco.nl
Daarnaast hebben wij nog een speciale website
gepubliceerd voor Wetenschap&Techniek:
https://sites.google.com/site/techniekregenb/

Onze website is actueel en krijgt vanuit ons
team veel aandacht. U kunt ook eerst de
website van onze schoolvereniging bezoeken.
Daarop staat bijvoorbeeld meer nieuws van het
schoolbestuur.

Huisbezoek

Als leerkrachten hebben we
afgesproken u op de volgende
momenten thuis te bezoeken:
•
Bij ‘ nieuwe ‘ ouders
wordt een huisbezoek afgelegd
door de leerkracht van uw
oudste kind.
•
Als ouders het wenselijk
vinden, dan kan er met de
leerkracht
een
huisbezoek
worden afgesproken.
•
Indien een leerkracht het
wenselijk acht, kan er een
huisbezoek
worden
afgesproken.
6.9

Klachtenregeling

Een goed contact tussen school
en thuis is van groot belang.
Wij hopen dat eventuele
problemen uitgepraat kunnen
worden.
Allereerst met de mensen die

het betreft, veelal de groepsleerkracht van uw kind.
Lukt dat niet, dan kunt u bij de directeur terecht. Mocht u onverhoopt ook met de
directeur niet tot een oplossing kunnen komen dan is uiteraard een gesprek met de
voorzitter van het College van Bestuur mogelijk.
Tevens is er een schoolcontactpersoon: Marjet Voorn. Deze beschikt over de
vastgestelde klachtenprocedure en het 06-nummer van de vertrouwenspersoon. De
contactpersoon kan u op uw verzoek terzijde staan bij een zorgvuldige behandeling van
uw vraag of probleem. Tevens kan de contactpersoon u in contact brengen met de
onafhankelijke vertrouwenspersoon van het bestuur: mw. W. Vink e-mail:
wvink6161@gmail.com
De vertrouwenspersoon zal u bijstaan in een zorgvuldige behandeling van uw probleem
en het eventueel indienen van een formele klacht.
Wordt er intern geen oplossing gevonden voor uw probleem dan kan uw klacht
uiteindelijk worden voorgelegd aan de landelijke klachtencommissie waarbij onze school
is aangesloten.
Een secretaris van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het
schoolbestuur of degene waarover is geklaagd en bespreekt dan welke route het beste
gekozen kan worden om de klacht op te lossen.
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De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191,
3508 AD UTRECHT, telefoon 030-2809590, fax 030-2809591. U
kunt ook e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl. Op de
website www.onderwijsgeschillen.nl is meer informatie te vinden
over klachtbehandeling.
6.10 Wet op de privacy
Alle scholen binnen Spectrum-SPCO houden zich aan de wet op de
privacy.
Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen contact met externe
organisaties opgenomen wordt zonder dat ouders hiervan in
kennis gesteld worden. De schoolmaatschappelijk werkster en
schoolarts worden gezien als interne organisaties.
Er zijn uitzonderingen. Wanneer de veiligheid van het kind in het
geding is en er gerede twijfel bestaat inzake geestelijke of
lichamelijke verwaarlozing van een kind is de school verplicht
hiervan melding te maken, zonder ouders op de hoogte te
brengen. Dit kan via Veilig Thuis (voorheen AMK AanMeldpunt
Kindermishandeling).
De veiligheid van een kind is zo belangrijk dat scholen een
aandachtsfunctionaris hebben aangesteld (bij Spectrumscholen is
dat de schoolmaatschappelijk werkster) en werken met de
landelijk verplichte ‘meldcode huiselijk geweld’. Bij gerede
vermoedens kan
er ook gemeld
worden binnen
het SISA. Dit is
Het adres van de landelijke geschillencommissie
een meldsysteem
is:
dat gebruikt wordt
Stichting GBCO – Postbus 82324
binnen diverse
2508EH
Den Haag
organisaties. Bij
Tel: 070-3861697 / email: info@gcbo.nl
twee meldingen
over één en
hetzelfde gezin
wordt overgegaan
tot actie (hulp).
- Iedere school beschikt tegenwoordig over een website. Steeds
meer ouders halen hier informatie vandaan. De scholen gebruiken
de website ook om foto’s te laten zien van belangrijke
gebeurtenissen binnen de school. Wie bezwaar maakt tegen het
discreet plaatsen van foto’s wordt geacht dit mee te delen aan de
directeur van de school. De Vraag wordt jaarlijjks herhaald.
6.11 Ouders binnen onze school.
Ouders zijn op vele manieren actief in de school. Wij kunnen niet
zonder!!
De medezeggenschaps- en ouderraad spelen een belangrijke rol.
Daarover straks meer.
Maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten tijdens en
na schooltijd. Een paar voorbeelden:
• hulp bij lezen
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Onderwijsgeschillen biedt ook mediation aan voordat er een officiële klacht bij de LKC is
ingediend. U kunt dan tot een oplossing voor een (dreigend) conflict komen met behulp
van een mediator van Onderwijsgeschillen en zo een formele procedure voorkomen. Om
te bespreken of mediation tot de mogelijkheden behoort kunt u contact opnemen met de
Mediationdesk van Onderwijsgeschillen. U kunt de Mediatondesk bereiken via
telefoonnummer 030-2809590 of email mediation@onderwijsgeschillen.nl
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•
•
•
•

ouders die ons rijden bij een excursie
hulp als klassenouder
hulp in de werkweek
hulp bij de sportdag

6.12 De klassenouder
Voor ons is de klassenouder één van die ouders die we af en toe in de dagelijkse praktijk
hard nodig hebben om iets gerealiseerd te krijgen. Niet elke groep werkt met een klassenouder.
Wie wordt klassenouder?
• Aan het begin van het schooljaar benadert de leerkracht een ouder uit zijn/haar groep
met het verzoek klassenouder te worden.
• De leerkracht probeert in principe iemand van buiten de ouderraad te vinden,
aangezien de mensen van de ouderraad al genoeg te doen hebben.
• De klassenouder kan dit niet 2 jaar achter elkaar zijn.
Taken van de klassenouder:
• Contacten leggen met de ouders bij diverse activiteiten op verzoek van de leerkracht
bijv.: sinterklaasfeest, kerstfeest, sportdag en een verjaardag van de leerkracht.
• Het helpen bij het regelen van bijv. computerhulp, leesouder
• Begeleiden bij buitenschoolse activiteiten
• Verdere hulp die door de leerkracht gevraagd wordt.
De klassenouder heeft niet alleen een uitvoerende, maar vooral ook een delegerende taak.
6.13 Medezeggenschapsraad
Aan onze school is een Medezeggenschapsraad verbonden. Deze wettelijk verplichte
raad is ingesteld om het meedenken van ouders en personeel over het bestuurs- en
schoolbeleid gestalte te geven. De Medezeggenschapsraad heeft advies- en
instemmingsrecht bij een aantal nauwkeurig omschreven punten.
Vanuit onze Medezeggenschapsraad zijn twee leden afgevaardigd naar de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de zeven scholen van Spectrum. In de
GMR worden bovenschoolse zaken besproken, zoals het opstellen van een formatieplan.
In het jaarlijks Schoolgids Katern en op onze website kunt u de actuele samenstelling
van de MR bekijken.
6.14 Ouderraad
Naast de medezeggenschapsraad kennen we op onze school een ouderraad (OR), die o.a.
tot doel heeft de relatie tussen de ouders en de school te bevorderen en het uitvoeren van
werkzaamheden die een bijdrage leveren tot het optimaal functioneren van ons onderwijs.
Onze ouderraad betreft een enthousiaste groep ouders, die wij niet kunnen missen. Zij
vervullen een belangrijke functie binnen onze school, wat dan ook in sterke mate door de
school wordt gewaardeerd. Er wordt ongeveer 1x in de zes weken vergaderd over allerlei
activiteiten.
De Ouderraad beheert het Schoolfonds, waarover u aan het begin van het schooljaar een
brief krijgt toegestuurd. Deze bijdrage is vastgesteld op € 50,- en kunt u overmaken op
rekeningnummer: NL94 RABO 0106 6420 06 Deze bijdrage is wettelijk niet verplicht,
maar geheel vrijwillig. U zult echter wel begrijpen dat we als school ook voor uw kind de
nodige extra kosten maken. Zo zijn er veel kosten gemoeid met: excursies, projecten,
afscheid groep 8, sportdag, Sinterklaasviering en cadeautjes, Kerstviering en
kerstgeschenk, paaslunch en overige extra activiteiten. Een deel van dit bedrag is bestemd
om de vrijwilligers van de pleinwacht tussen de middag een vergoeding te kunnen geven.
Zonder uw bijdrage kunnen we deze activiteiten niet vorm geven.
Omdat veel werkzaamheden praktisch van aard zijn, is er veel hulp van ouders nodig. U
krijgt daarom aan het begin van het schooljaar een formulier uitgereikt, waarop u kunt
aangeven welke hulp u op school kunt en wilt verrichten. Hiermee ondersteunt u de
ouderraad en de school en versterkt dat de positieve betrokkenheid van u als ouders bij
onze school en het onderwijs aan uw kind(eren).
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De werkzaamheden van de ouderraad houden onder meer in; Koffie/thee verzorgen op
projectavonden (en alles wat daar verder bij komt kijken), organisatie van de
Sinterklaas-vieringen, ondersteunen van de kerstvieringen, verzorgen van de paaslunch,
inkopen en uitdelen van de versnaperingen bij sportdagen, rondleiden ouders op open
dagen, organiseren van het afscheid van groep 8 inclusief het instuderen van de musical
en nog veel meer ondersteunende activiteiten.
In het jaarlijks Schoolgids Katern en op onze website kunt u de actuele samenstelling
van de OR bekijken.
De samenstelling kan, indien van toepassing, na de jaarvergadering van de MR en de OR
wijzigen. Middels de weekbrief en de website wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
6.15 Continurooster
Met ingang van dit schooljaar werken wij met het continurooster. Dat houdt in dat alle
kinderen verplicht zijn om op school te eten. Dat gebeurt met de eigen leerkracht in het
eigen lokaal. Alle kinderen gaan vervolgens een half uur buiten spelen. Bij slecht weer
blijft elke groep in het eigen lokaal om daar iets voor zich zelf te doen, een spel of wat
dan ook. Dan is er één vrijwilliger per groep en één ‘vliegende keep’. Elke dag zijn er dan
ook 3 vrijwilligers nodig die met de kinderen de buiten pauze vorm geven.
De buitenpauze ziet er dan schematisch als volgt uit:
✓ 12.00—12.30 uur; groep 6, 7 en 8 / lunch om 12.30 uur
✓ 12.30—13.00 uur; groep 3, 4 en 5 / lunch om 12.15 uur
✓ 13.00—13.30 uur; groep 1 en 2 / lunch om 12.00 uur

6.16 Ziekmelding en ziek op school
Als uw kind vanwege ziekte of een andere oorzaak niet op school kan komen, wilt u dit
ons dan zo spoedig mogelijk laten weten? U kunt dit doen via de ouderapp Social Schools
in een rechtstreeks bericht aan de leerkracht.
Ziek
Mocht uw kind op school zich niet lekker voelen, dan kijken we dat even aan, maar als
leerkracht kun je nooit bepalen hoe een kind zich echt voelt. Is uw kind gewend zelf naar
huis te gaan, dan sturen we uw kind samen met een klasgenoot naar huis. Is er niemand
thuis, dan komt de zieke weer terug. Weet uw kind zeker dat er niemand thuis is, dan
wordt er eerst gebeld om toestemming, met daarna de verplichting even te bellen dat uw
kind veilig thuis is. Zo weten we dat uw kind nooit alleen is. Is uw kind gewend
weggebracht te worden en hij voelt zich niet lekker, dan zal de leerkracht contact met u
opnemen.
6.17 Medicijngebruik
Op school worden aan de kinderen geen medicijnen verstrekt zonder toestemming van de
ouders. Dus als uw kind hoofdpijn o.i.d. heeft geven wij geen pijnstillers, tenzij op de
verklaring medicijngebruik toestemming is gegeven. In noodgevallen zullen we u bellen.
Ook daarom is het weer van belang dat we over de juiste telefoonnummers beschikken.
Spectrum heeft een speciaal protocol ontwikkeld m.b.t. medicijngebruik.
6.18 Regen en slecht weer
Wilt u uw kind(eren) bij regenachtig weer niet te vroeg naar school sturen? Wij doen de
schooldeur 10 minuten voor schooltijd open. Als de kinderen om die tijd bij school zijn,
kunnen ze direct naar binnen en hoeven dan niet in de regen te blijven staan.
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7

SCHOOL EN OMGEVING

Onze school onderhoudt contact met verschillende instanties. We hebben er hieronder
een aantal op een rij gezet, die voor u van belang kunnen zijn.
7.1

Buitenschoolse opvang

Vanaf schooljaar 2007/2008 is iedere school in Nederland verplicht buitenschoolse
opvang te regelen, als ouders daarom vragen. Die opvang moet plaatsvinden op
werkdagen van ’s morgens 7.30 uur tot ’s avonds 18.30 uur (korter mag natuurlijk ook).
In de vakanties moet eveneens opvang voor de kinderen worden geboden. SpectrumSPCO heeft dat voor haar scholen geregeld door samenwerking aan te gaan met
verschillende instellingen voor BSO. De ouders sluiten uiteindelijk een contract met deze
instellingen. De school draagt de verantwoordelijkheid voor het onderwijs, de BSOinstelling voor de opvang buiten de schooltijden.
Wij werken vooral samen met:
A) BSO Zus en Zo
06-41789028
B) De Boerderij
010 521 2601
Wie gebruik wil gaan maken van BSO, raden we met klem
aan dit vroegtijdig kenbaar te maken bij de instellingen voor
BSO. Op die manier kan met zich voorbereiden op een
eventuele groei en kunnen wachtlijsten tot een minimum
worden beperkt.
BSO Zus en zo; locatie BSO Focus (in schoolgebouw CBS De Regenboog)
BSO Zus en Zo biedt activiteitengerichte buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot
13 jaar. Zij biedt kinderopvang gedurende het gehele jaar. De opvang bestaat uit voor,
na school, tijdens studiedagen van school en hele dagen vakantieopvang.

•
•

Persoonlijke aandacht, gezond leven en activiteiten
staan centraal. Als extra’s biedt BSO Zus en Zo:
• Leeftijdsgerichte activiteiten.
• Sport,creativiteit en expressie lessen op de locatie in
samenwerking met vakkrachten.
• Begeleiding naar zwemles voor diploma A/B/C.
• Het mee organiseren en meedoen aan evenementen
voor kinderen.
Spannende en afwisselende vakantie opvang.
Huiswerkbegeleiding (indien gewenst).

De naschoolse opvang is bij BSO Focus
De voorschoolse en vakantie opvang is bij BSO Mini & Maxi (in Starpunt Boterdorp)
Locatiehoofd van BSO Focus is Daphne Bal (06-41789028)
Zij is bereikbaar op maandag-, dinsdag-, en donderdagmiddag. Kom gerust een langs
om te kijken of maak even een afspraak.
Voor meer informatie kunt u (010) 522 17 88 bellen, info@bsozusenzo.nl mailen of
kijken op: www.bsozusenzo.nl. Aanmelden kan ook via www.bsozusenzo.nl.
7.2

Centrum voor Jeugd en Gezin

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien
alle kinderen, op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek in groep 2 of als
uw kind een prik krijgt. Daarnaast heeft het CJG een rol bij schoolziekteverzuim, in het
schoolzorgteam en is aan de school van uw kind een jeugdverpleegkundige verbonden.
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Uitnodiging groep 2: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen langs te komen
voor een afspraak op het CJG of op school. Bij de uitnodiging zitten twee vragenlijsten.
Tijdens de afspraak onderzoeken we de ogen, oren en motoriek van uw kind. Ook wordt
uw kind, in ondergoed, gemeten en gewogen. Aansluitend is er ruimte om met de
jeugdarts in gesprek te gaan. We gebruiken hiervoor de antwoorden van de ingevulde
vragenlijsten. Heeft u vragen over de opvoeding, thuis- of schoolsituatie of gezondheid
van uw kind, dan kunt u ze stellen.
Uitnodiging 9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het een uitnodiging voor twee vaccinaties: de
DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode
hond. U ontvangt hierover vooraf een brief via het RIVM.
Uitnodiging groep 7: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 7 zit, krijgt u een brief waarin we u de mogelijkheid geven
een afspraak met ons te maken. U kunt zelf kiezen of u dit wilt. Redenen kunnen zijn:
U maakt zich zorgen, bijvoorbeeld omdat uw kind niet goed slaapt
U heeft vragen, bijvoorbeeld over voorbereiden op het voortgezet onderwijs
U heeft het idee dat uw kind niet lekker in het vel zit
Uw kind is te zwaar, of juist te licht, en daarover wilt u advies
Soms sturen wij gelijk een uitnodiging voor een afspraak met de jeugdverpleegkundige.
Bijvoorbeeld omdat wij ons zorgen maken, graag iets met u en uw kind willen bespreken
of omdat u eerder zelf heeft aangegeven een afspraak te willen.
Schoolziekteverzuim
Samen met de school van uw kind, wil het CJG meer aandacht geven aan kinderen die
door ziekte niet naar school kunnen komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben
voor de schoolprestaties en daardoor ook voor het welzijn en de gezondheid van uw
kind. Uw kind wordt dan, met medeweten van u, door de school aangemeld bij de
jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het CJG.
Zorgteam op school
Het zorgteam bestaat uit verschillende deskundigen die met elkaar overleggen en
verbonden zijn aan de school. Afhankelijk van de vraag kan school de
jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam. Hier
wordt u altijd van op de hoogte gebracht.
De jeugdverpleegkundige op school
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst?
De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! De
jeugdverpleegkundige die verbonden is aan de school van uw kind, is:
Marjolein Boers
Telefoonnummer: 088 - 20 10 000
E-mail: m.boers@cjgrijnmond.nl
Alles over gezond en veilig opgroeien
Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht
kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Er werken
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere
deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te
maken. Als u dat wilt, bieden zij u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies
en ondersteuning.
Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar de website
www.centrumvoorjeugdengezin.nl.
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7.3

Inspectie-schooltoezicht

De inspectie bezoekt e scholen in principe één keer per vier jaar. Het College van Bestuur
krijgt ieder jaar bezoek van de inspectie en daarnaast ook eenmaal per vier jaar een
uitgebreider onderzoek. De verantwoordelijkheid voor de scholen ligt bij het bestuur en
mom die reden vraagt de inspectie alle gegevens op via het bestuur. Het laatste onderzoek
heeft het afgelopen schooljaar plaatsgevonden en hierbij werd gesteld dat Spectrum de
zak bestuurlijk goed op de rails heeft. Het kwaliteitsbeleid wordt (zeer) goed uitgevoerd.
De scholen rapporteren twee keer per jaar naar het bestuur over de opbrengsten, de
onderwijskundige ontwikkelingen en het gevoerde personeelsbeleid. Er worden interne
audits gehouden om elkaar scherp te houden en er zijn veel kenniskringen waar
medewerkers kennis en ervaring kunnen uitwisselen om modern onderwijs vorm te geven.
Alle gegevens over de kwaliteit van de scholen worden vermeld op de site van
www.scholenopdekaart.nl en in het Spectrumbestuursverslag, zie www.spectrum-spco.nl

7.4

Erasmus MC/Sophia/GGZ

Soms komt het voor, dat kinderen ernstige ontwikkelings-stoornissen of
gedragsproblemen hebben. Wij kunnen u dan adviseren om contact op te nemen met de
huisarts, die u kan verwijzen naar bijvoorbeeld de bovengenoemde instanties. Als school
houden wij graag de voortgang van deze hulp in de gaten en willen we daar op inspelen.
Als u toestemming verleent, kunnen wij contact onderhouden met de betreffende
hulpverlener.
7.5

Schoolbegeleidingsdienst

Onze school werkt samen met de School Begeleidings Dienst ‘OA-Onderwijs & Advies’ te

Inspectie
Al uw vragen over het onderwijs in het algemeen en de inspectie in het bijzonder gaan
via het loket Postbus 51. Meer specifieke gegevens volgen hieronder:
Inspectie van het onderwijs: info@winsp.nl / www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over het onderwijs: 088-6696000 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld: meldpunt vertrouweninspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief)

Zoetermeer. De OA helpt ons bij het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Tevens
verzorgt de OA onderzoeken bij individuele kinderen als er problemen zijn bij de voortgang
van het onderwijs.

7.6

Onderwijskundig rapport

Als uw kind van school verandert, zal de school waar uw kind vandaan komt een
onderwijskundig rapport opstellen, waarin ter zake doende gegevens over uw kind worden
vermeld, zodat wij zo snel mogelijk op de hoogte zijn van het leerniveau en/of andere
bijzonderheden. Dit onderwijskundig rapport is voor u ter inzage. Uiteraard sturen wij een
dergelijk rapport op aan de school, waar uw kind bij verandering of verhuizing terecht
komt.
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8
8.1

OVERIGE INFORMATIE
Schoolweekjournaal

Op school kijken we regelmatig naar het Schoolweekjournaal. In de praktijk is het soms
moeilijk om de inhoud van het journaal van tevoren in te kunnen schatten. Aangezien er
soms indringende onderwerpen worden behandeld, is er besloten om het weekjournaal
volgens de richtlijnen van het schoolweekjournaal alleen in groep 6 t/m 8 te bekijken en
bespreken.
8.2

Aanmelding nieuwe leerlingen

Ouders/verzorgers, die overwegen hun kind op onze school aan te melden, kunnen een
afspraak maken met de directeur van de school. Zij zullen dan door de school worden
rondgeleid, terwijl er in de klassen gewoon wordt gewerkt. Wij menen dat ouders op deze
manier de beste indruk van onze school kunnen krijgen. Naast de rondleiding wordt een
informatief gesprek gehouden. Vervolgens kan tot aanmelding worden overgegaan of kan
er thuis nog eens over worden nagedacht.
8.3

Open dag

In samenwerking met de andere basisscholen in ons dorp wordt in het voorjaar een open
dag gehouden. Dit houdt in, dat belangstellende ouders op deze dag ‘s ochtends van harte
welkom zijn op onze school. Tijdens deze open dag wordt het een en ander over de school
verteld en worden de ouders rondgeleid. Deze open dag is niet bestemd voor ouders, die
al kinderen op onze school hebben. De open dag wordt aangekondigd door middel van een
advertentie in een plaatselijke krant en borden aan het begin van het dorp en staat
vermeld in ons jaaroverzicht, in het jaarlijks Schoolgids Katern.
8.4

Wendagen startende kleuters

Voordat een kind vier
jaar wordt, mag het 5
keer een ochtend
komen wennen. In
overleg
met
de
leerkracht, bij wie uw
kind in de klas komt,
worden deze dagen
afgesproken.
De
betreffende leerkracht neemt daarover contact met u op.
8.5

Groepsverdeling

Een belangrijk onderwerp vormt ieder jaar de verdeling van de groepen. Op onze school
proberen we hier zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan, door ouders vroegtijdig te
informeren over eventuele veranderingen. Tevens proberen we het aantal eventuele
veranderingen in een schooljaar te beperken. Een beslissing wordt genomen na overleg
met de medezeggenschapsraad. Indien er combinatiegroepen gemaakt zouden moeten
worden, proberen we de kinderen zo zorgvuldig mogelijk over de diverse groepen te
verdelen. Helaas is het niet altijd mogelijk om het iedereen precies naar de zin te
maken.
8.6

Regels voor toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

Op onze school worden kinderen toegelaten vanaf de leeftijd van 4 jaar, die in groep 1 8 onderwijs dienen te volgen en waarvan de ouders minimaal (de uitwerking van) het
protestants-christelijke karakter van onze school respecteren. Op school hechten we aan
duidelijke voorschriften en goede omgangsvormen.
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Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag van een leerling of een ouder kan dat
uiteindelijk een reden zijn om tot schorsing of verwijdering van een leerling over te
gaan.
We denken hierbij aan overtredingen op het gebied van: omgangsvormen,
ordeverstoring, structureel ongeoorloofd verzuim en schendingen van de algemeen
geldende fatsoensnormen. Bij een eventuele schorsing of verwijderingsprocedure gaan
we zeer zorgvuldig te werk. De regelingen kunt u terugvinden op de website van
Spectrum, www.spectrum-spco.nl en die van onze school, www.cbsderegenboog.net
8.7

Bestrijding lesuitval/schoolverzuim

Om schoolverzuim te voorkomen, houden wij nauwkeurig bij welke kinderen
ongeoorloofd afwezig zijn. Spijbelen komt op onze scholen momenteel niet voor. Wel
verzoeken sommige ouders om extra vrij. Wij maken dan steeds duidelijk, wanneer dit
wel of niet kan.
Als ouders toch beslissen om hun kind(eren) ongeoorloofd te laten verzuimen, behoort dat
tot hun verantwoordelijkheid. Door hier op een open manier met elkaar over te
communiceren, zijn onze ouders zich tot nu toe bewust van deze verantwoordelijkheid en
is het percentage ongeoorloofd verzuim gering.
8.8

Ongeoorloofd schoolverzuim

De wetgeving op dit punt is de laatste jaren niet ingrijpend veranderd. De naleving
echter wel. Er wordt stelselmatig onderzoek gedaan naar ziekteverzuim voor of na de
vakantie om te achterhalen of het niet gaat om ‘luxe’-verzuim. Scholen moeten hun
zieken doorgeven en die dag vindt er controle aan huis plaats of een leerling echt ziek
is. Ook de regeling bij het toekennen van extra-vakantieverlof wordt stringent nageleefd,
hetgeen ertoe heeft geleid dat het verlof voor en na de schoolvakanties drastisch is
teruggelopen.
Neem bij een verlofaanvraag contact op met de directeur of leerplichtambtenaar en denk
niet: “dat regelen we later nog wel even”.

8.9

Stagiaires

Studenten “leren van en in de praktijk”
Wij zijn blij met de mogelijkheid om binnen de school studenten enthousiast te maken
voor het vak van groepsleerkracht. Het leren van de beginnende student zal vooral in
het begin vanuit de opleidingshogeschool, worden gestuurd, maar in de loop van de
opleiding verplaatst dit leren zich steeds meer naar de werkplek en wordt dus vanuit de
praktijk gestuurd. Dit betekent dat binnen de school studenten heel gericht bezig zijn
met het “leren van en in de praktijk”.
Op veel scholen hebben we jaarlijks te maken met een leraar in opleiding (LIO´er). Deze
leraar in opleiding (4e jaars Pabo-student) zien wij als onze beginnende collega die een
aantal dagen/weken de verantwoordelijkheid draagt voor de groep en die door de
mentor zo goed mogelijk wordt voorbereid op zijn/haar taak als groepsleerkracht.
Leraren in opleiding moeten voordat ze worden aangenomen solliciteren volgens de
geldende procedure binnen Spectrum.
De laatste jaren begeleiden we ook steeds meer MBO-stagiaires. Zij volgen vaak een
studie die opleidt tot sociaal pedagogisch werker of onderwijsassistent.
8.10 Gezonde school
Op school is er geen mogelijkheid om schoolmelk te krijgen. Ook dit schooljaar proberen
we weer met de Europese subsidie voor alle kinderen, 3 dagen per week, Schoolfruit te
krijgen. Elke woensdag bestempelen wij als ‘gruitdag’ en willen wij het eten van groente
en fruit door uw kind(eren) stimuleren. Dit kan echter niet zonder uw medewerking. Ons
valt op dat er best veel kinderen zijn die allerlei koeken of snoep bij zich hebben. Als u
bedenkt hoeveel ongezonde suikers hier in zitten, dan is de stap naar een gezond
tussendoortje snel gemaakt. Dit geldt ook voor het drinken op school. Ook wij zullen
zoete drankjes voor uw kind(eren) proberen te vermijden en overstappen op het drinken
van water.
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8.11 Fietsgrenzen
In verband met het niet al te
grote schoolplein aan het
Eiberplein is het onmogelijk om
alle kinderen toe te staan op de
fiets naar school te komen. Door
alle gestalde fietsen wordt het
speelgedeelte op het plein
aanzienlijk kleiner en neemt de
kans op onbedoeld beschadigde
fietsen aanzienlijk toe. Daarom
de volgende regel! Kinderen die
achter de Laan der Vrijheid en
de Bergweg-Noord wonen
mogen met de fiets. De
kinderen die aan de Laan der
Vrijheid, Bergweg-Noord won en
of dichterbij, komen lopend naar school, mits er bijzondere redenen zijn om met de fiets
te komen.
8.12 Bibliotheek
Het lezen van boeken vinden we erg belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen.
Daarom zijn in de school bibliotheekboeken aanwezig.
Wij vinden het ook belangrijk dat de kinderen de bibliotheek aan de Noorderparklaan in
Bergschenhoek leren kennen. De kinderen van de groepen 1 en 2 gaan één keer met
school naar de bibliotheek. Dan worden er klassikaal boeken geleend en de leerkracht
legt dan uit hoe het lenen van boeken in z’n werk gaat. Met de bedoeling natuurlijk dat
dit de kinderen zal enthousiasmeren zodat ze met hun ouders voortaan boeken kunnen
gaan lenen.
8.13 Jeugdbladen
Via school kunt u een abonnement nemen op verschillende jeugdbladen, zoals: het
kleuterblad Bobo voor de groepen 1 en 2; Okki voor groep 3 en 4 en de Taptoe voor groep
5 t/m 8. Informatie krijgt u aan het begin van het nieuwe schooljaar.
8.14 Oud papier en lege batterijen
U kunt op de aangekondigde dagen uw papier aan de kant van de weg zetten. Ook onze
school zal een deel van de opbrengst ontvangen van al het papier dat langs de weg wordt
opgehaald in Plan-Zuid en Boterdorp Zuidwest. U kunt zich altijd opgeven om een keer
een avond te helpen het papier op te halen.
VAN HARTE AANBEVOLEN!!
Verder staat er op school een batterijenbak, waarin lege batterijen gedeponeerd kunnen
worden. Ook deze leveren geld op voor de school. Van deze opbrengst bekostigen we de
materialen voor de crea-middag, de extra dingen voor het jaarlijkse project, extra
orthotheek-materiaal e.d..
8.15 Hoofdluis Controle
Vrijwel iedere school, dus ook de CBS De Regenboog, krijgt wel eens te maken met
hoofdluis. Om preventieve redenen hebben we daarom een luizenwerkgroep op school.
Na iedere vakantie worden alle leerlingen door de “luizenouders”, gecontroleerd.
Worden er bij uw kind luizen waargenomen dan neemt de
schooldirecteur/groepsleerkracht contact met u op. Het kind moet door een ouder
worden opgehaald om een behandeling te krijgen. Daarna kan het weer naar school.
Bij de apotheek kunt u middelen en voorlichting krijgen over hoe de hoofdluis te
bestrijden is. Constateert u in de periode tussen twee vakanties luizen bij uw kind,
neem dan direct contact op met de leerkracht van uw kind. Wij zorgen ervoor dat andere
ouders worden ingelicht en delen voorlichtingsmateriaal van de GGD uit.
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8.16 Ongevallen
Soms gebeurt er een ongelukje op school waarbij we twijfelen of we het zelf wel afkunnen.
In voorkomende gevallen wordt u daarom gebeld om samen met uw kind even langs de
dokter te gaan. Indien u om welke reden dan ook onbereikbaar bent, gaat een van ons
met uw kind naar de dokter. In zeer ernstige gevallen wordt uiteraard eerst 112 gebeld.
Voor het bovenstaande is het daarom van belang dat wij altijd over de juiste
telefoonnummers beschikken. Als er telefoonnummers zijn die in de loop van het jaar
veranderen, geeft u die dan ook meteen op school door.
8.17 Mobiele telefoons op school
Wij zijn van mening dat kinderen in de basisschoolleeftijd geen mobiele telefoon op school
nodig hebben. Om problemen met telefoons en gedrag op school te voorkomen, is het
volgende beleid ontwikkeld.
1. In principe komen er geen mobiele telefoons mee naar school, tenzij er een medische
noodzakelijkheid is voor een betreffend kind. Als een kind de telefoon bij zich moet
dragen vanwege een medische noodzaak, dan mag het betreffende kind de telefoon bij
zich houden.
2. Wanneer door kinderen toch een mobiele telefoon meegenomen wordt, is het van
belang dat ouders zich realiseren dat dat de school niet aansprakelijk is voor diefstal of
beschadiging. Kinderen nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school.
Wanneer de telefoon kapot gaat, gestolen wordt etc. is de leerkracht/ school niet
aansprakelijk.
3. De mobiele telefoon wordt ’s morgens in een verzamelbak van de klas neergelegd,
waarbij de telefoon is uitgeschakeld. Als de kinderen naar huis gaan, mogen ze hun
telefoon weer pakken.
Als een kind de telefoon niet inlevert en wel bij zich blijkt te hebben, dan wordt de
telefoon ingenomen en wordt er contact met de ouders opgenomen om de telefoon te
komen halen.
4. Onder mobiele telefoons wordt verstaan: alle apparatuur waarmee spraak- en
datacommunicatie mogelijk is, maar ook alle apparatuur waarmee beeld en/of geluid
weergegeven en/of opgenomen kan worden.

8.18 Kledingvoorschriften

Kleding voorschriften
Spectrum-SPCO heeft een regeling
kledingvoorschriften opgesteld voor leerlingen,
stagiaires en medewerkers. De regeling is
wettelijk getoetst door de Commissie Gelijke
Behandeling voordat deze is vastgesteld door
het bestuur. U kunt hem nalezen op de website
van Spectrum onder Personeel.
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9

9.1

Bijlagen

Passend Onderwijs en
Zorgplicht

Sinds 2014 geldt in Nederland de wet
voor Passend Onderwijs. Dit betekent
dat ieder kind dat aangemeld wordt op
een school voor basisonderwijs een
passende plaats moet krijgen voor het
juiste onderwijs.
In 98% van de aanmeldingen is dat de
school waar het kind wordt aangemeld.
Een klein deel van de leerlingen heeft
echter extra ondersteuning nodig en zou
in het basisonderwijs niet tot zijn recht
komen. Om die reden hebben we in
Nederland speciale basisscholen, maar
ook scholen voor Speciaal Onderwijs.
Bij de aanmelding wordt gekeken waar
het kind zich het beste kan ontwikkelen.
Is er een hulpvraag bij aanmelding dan
wordt beoordeeld of de school die
specialistische kennis of voorzieningen in
huis heeft.
Van belang vinden we het om een goed
onderscheid te maken tussen de zorg die
een kind nodig heeft en het onderwijs.
Een basisschool is een
onderwijsinstelling en geen
zorginstelling. Als een leerling extra zorg
nodig heeft, dan is voorwaarde voor
plaatsing dat deze zorg verleend kan
worden door de daarvoor aangewezen
instellingen. Daarnaast is het uiteraard
van belang, dat we onderwijskundig
voldoende toegerust zijn om deze
leerling verder te helpen met leren.
Tussen de basisschool en de scholen
voor speciaal (basis)onderwijs zit ook
nog een mogelijkheid om voor kinderen
extra voorzieningen aan te vragen zodat
ze met die ondersteuning op de gewone
basisschool kunnen blijven. Het is
tenslotte het fijnst als het kind in de
eigen omgeving naar school kan.
We spreken bij zo’n voorziening over
een arrangement en deze worden
afgegeven door het
samenwerkingsverband Delflanden (
www.ppodelflanden.nl )waar
Spectrumscholen onder vallen.
Hoewel we dus serieus zullen bespreken
of een leerling met extra
ondersteuningsbehoefte op één van onze
scholen geplaatst kan worden, is het
goed mogelijk dat we in het belang van
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de leerling of van de school (en de
leerlingen die daarop zitten) zullen
besluiten niet tot plaatsing over te gaan.
Een beslissing over plaatsing wordt
uiterlijk 10 weken genomen nadat de
betreffende leerling formeel is
aangemeld. Binnen het
Samenwerkingsverband wordt dan
gezocht naar de juiste
onderwijsinstelling en ouders worden
dus geholpen van aanmelding tot
uiteindelijke plaatsing. We raden ouders
die een dergelijke aanmelding
overwegen aan om vroegtijdig contact
met de directeur van de school op te
nemen.

9.2

Arbobeleid

Zodra de kinderen buiten spelen is er
pleinwacht. Dit gebeurt niet voor en na
schooltijd.
Het schoolplein is omgeven door een
hek. Het hek heeft twee functies: na
schooltijd ongewenste ‘gasten’ buiten
houden en onder schooltijd op het plein
spelende kinderen binnen houden.
Jaarlijks wordt er minstens 1
ontruimingsoefening gehouden, zodat de
leerkrachten en de kinderen in geval van
brand weten wat ze wel en niet moeten
doen. Speciaal daarvoor beschikt de
school over een ontruimingsplan. Dat
plan is goedgekeurd door de
Medezeggenschapsraad en de
plaatselijke brandweer (gemeente
Lansingerland).
Met regelmaat zal op iedere school een
ontruimingsoefening worden gehouden
in aanwezigheid van Quinton
Brandbeveiliging. Na afloop krijgen de
scholen tips om hun ontruiming te
verbeteren en als het goed is vooral te
borgen.
Elk jaar volgen de BHV-ers een
herhalingscursus BHV (Bedrijfs Hulp
Verlening) om de in het verleden
opgedane kennis weer op te frissen.
Als de sirene gaat
Iedere eerste maandag van de maand is
de sirene om 12.00 uur te horen. Mocht
het signaal langer duren dan 1,5
minuten, dan is het geen oefening maar
een serieus alarm.
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Wat te doen als het alarm af gaat en uw
kinderen zijn op school?
✓ U mag ervan uit gaan, dat uw kind in
vertrouwde handen is.
✓ Ga niet naar school, maar wacht
nadere instructies af.
✓ Stem af op Radio Rijnmond (ether FM
93,4 of op de kabel (nu 96,1 MHz).
✓ Ga
niet
onnodig
bellen.
Het
telefoonnet is tijdens een ramp toch
al zwaar bezet.
✓ Blijf bereikbaar bij uw (gsm)
telefoontoestel en radio.
Wat doet de school?
Samen met de brandweer van de
gemeente Lansingerland hebben wij de
volgende procedures vastgesteld. Bij een
sirenealarm zullen wij de kinderen snel
naar binnen halen, ramen en deuren
dicht doen en de eventuele
luchtverversing uitzetten. Alle kinderen
gaan naar hun klas en wachten daar
samen met hun leerkracht op nadere
instructies. De leerkrachten zijn zich
bewust van de mogelijke spanningen,
die dit op kan roepen bij de kinderen en
zullen de kinderen daarin zo veel
mogelijk bijstaan. In nagenoeg alle
gevallen kan worden volstaan met het
binnenblijven en wachten tot het sein
veilig wordt gegeven. We verlaten het
schoolgebouw niet eerder dan na een
uitdrukkelijke opdracht van de
brandweer/politie/gemeente.
Ook zullen we niet toestaan dat
ouders hun kinderen van school
komen halen.
In heel uitzonderlijke situaties kan het
zo zijn dat een gebied, inclusief de
school ontruimd moet worden. In dat
geval zal de gemeente/politie/brandweer
dat verzorgen. De kinderen zullen
overgebracht worden naar een
opvanglocatie in een veilig gebied.
Welke locatie dat is wordt op dat
moment bepaald. De gemeente neemt
dan de zorg van de kinderen over. Via
de media zal de gemeente aan u
meedelen waar de kinderen zijn en hoe
u ze daar kunt ophalen.
Wat kunt u als ouder/verzorger doen?
✓ Zorg dat de school beschikt over uw
juiste naam en adresgegevens,
vooral het telefoonnummer
waaronder u bereikbaar bent tijdens
de schooltijden.
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Bespreek de situatie eens met uw
kinderen (bijvoorbeeld als het
oefenalarm afgaat)
✓ Zorg dat u beschikt over een
draagbaar radiootje met een goede
ontvangst van radio Rijnmond.
Bedenk dat de hulpverleningsinstanties
en de gemeente het tijdens een ramp erg
druk hebben en als professionele
organisaties weten waar de prioriteiten
liggen tijdens een ramp of grote
calamiteit. Dat kan betekenen dat u
tijdelijk verstoken blijft van de voor u zo
belangrijke informatie. Wij willen u
verzoeken om dan toch uw geduld te
bewaren en instructies af te wachten die
via de media of hulpverleningsinstanties
worden gegeven. Volg deze instructies
nauwkeurig op. Afwijkingen werken in
zulke situaties vertragend!
✓

9.3

Kindermishandeling

Bij signalen, die wijzen op de
mogelijkheid van enige vorm van
kindermishandeling, zal de school altijd
stappen ondernemen om dit bij de juiste
instantie te melden. Dat kan de huisarts
zijn maar ook het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling.
Glashaven 66
3011 XK Rotterdam
Telefoon: 0104128110
Fax: 0104113909
Speciaal tariefnummer: 0900-1231230
Of er andere instanties worden
benaderd, hangt af van de aard van de
signalen.
De school zal altijd de ouder(s)
informeren over wat de school doet. Dit
is een wettelijke plicht.
Onze schoolmaatschappelijk werkster
Mv. Joke Dubois geeft, in samenspraak
met de IB-er en de directie, bij signalen
van kindermishandeling of huiselijk
geweld invulling aan het stappenplan uit
de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling (zie www.spectrumspco.nl).
9.4

Ongewenste intimiteiten

Betreft de klacht ongewenste
intimiteiten gelden andere regels. In de
school hebben we een contactpersoon
aangewezen. Deze persoon (Mw.
Eveliene Rietschoten) fungeert als
meldpunt binnen de school en vormt de
schakel naar de externe
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vertrouwenspersoon. Haar naam is
bekend bij het bestuur en de
contactpersoon op school.
Contactpersoon en vertrouwenspersoon
bewaren absolute geheimhouding. De
vertrouwenspersoon is bekend met de
emotionele en juridische aspecten van
ongewenste intimiteiten en is op de
hoogte van opvangmogelijkheden. Hij
begeleidt (ouders en / of verzorgers
van) het kind bij verder te nemen
stappen. Het bestuur heeft tevens een
commissie samengesteld voor de
behandeling van klachten van
ongewenste intimiteiten.
Het is hun taak een neutraal onderzoek
naar de ingediende klacht te
waarborgen. Zij verzamelen informatie
en beoordelen of de klacht gegrond is.
Als dat zo is, adviseren zij over de te
nemen maatregelen die nodig zijn. Het
bestuur bepaalt uiteindelijk welke
maatregelen genomen worden. De
informatie betreffende
klachtenbehandeling ongewenste
intimiteiten ligt ter inzage bij de
directeur.
Met ingang van 1 juli 2015 is binnen
Spectrum-SPCO een gedragscode voor
alle bij Spectrum betrokken personen
(medewerkers,
ouders,
leerlingen,
andere bij de school betrokkenen) van
kracht. U kunt deze gedragscode vinden
op www.spectrum-spco.nl.
9.5

Sponsoring

Kader
Het management van de scholen van
Spectrum krijgt onder de hierna gestelde
randvoorwaarden de mogelijkheid om
door middel van gunning,
fondsenwerving en sponsoring een derde
geldstroom te verwerven.
Het bestuur wil op dit terrein een
voorzichtig beleid voeren en kent mede
met het oog op afstemming een
nadrukkelijke rol toe aan de directeur
van de school.
Randvoorwaarden
Het primaire onderwijsproces mag niet
afhankelijk zijn van sponsormiddelen.
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de
geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid
en de onafhankelijkheid van het
onderwijs, de scholen en de daarbij
betrokkenen in gevaar brengen.
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Reclame die gericht is op leerlingen mag
de leerlingen niet aanmoedigen om
ouders te stimuleren producten of
diensten van de sponsor af te nemen.
Indien van scholen binnen de
randvoorwaarden een tegenprestatie
wordt gevraagd bij sponsoring, dan dient
de MR om instemming gevraagd te
worden.
Indien een directeur gebruik wenst te
maken van de mogelijkheid om door
middel van gunning, fondsenwerving of
sponsoring een derde geldstroom te
verwerven dan dient vooraf de voorzitter
van het College van Bestuur
geïnformeerd te worden.
De directeur dient een plan met
betrekking tot gunning, fondsenwerving
of sponsoring als voorgenomen besluit ter
goedkeuring voor te leggen aan College
van Bestuur.

9.6

Ongevallen verzekering

De school heeft een verzekeringspakket
afgesloten, bestaande uit een
ongevallenverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering.
Op grond van de ongevallenverzekering
zijn alle betrokkenen bij
schoolactiviteiten (leerlingen; personeel;
vrijwilligers) verzekerd. De verzekering
geeft recht op een (beperkte) uitkering
indien een ongeval tot blijvende
invaliditeit leidt. Ook zijn de
geneeskundige en tandheelkundige
kosten gedeeltelijk mee verzekerd, voor
zover de eigen verzekering van
betrokkene geen dekking biedt.
Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.)
valt niet onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt
zowel de school zelf als zij die voor de
school actief zijn (bestuurslid;
personeel; vrijwilligers) dekking tegen
schadeclaims ten gevolge van
onrechtmatig handelen. Wij attenderen u
in dat verband op twee aspecten, die
vaak aanleiding zijn tot misverstand.
Ten eerste is de school c.q. het
schoolbestuur niet (zonder meer)
aansprakelijk voor alles wat tijdens de
schooluren en buitenschoolse activiteiten
gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou
zijn, zou alle schade die in
schoolverband ontstaat door de school
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moeten worden vergoed. Deze opvatting
leeft wel bij veel mensen, maar is
gebaseerd op een misverstand. De
school heeft pas een
schadevergoedingsplicht wanneer er
sprake is van een verwijtbare fout. De
school (of zij die voor de school
optreden) moeten dus te kort zijn
geschoten in hun rechtsplicht. Het is
mogelijk dat er schade wordt geleden,
zonder dat er sprake is van enige
onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens
de gymnastiekles een bal tegen een bril.
Die schade valt niet onder de
aansprakelijkheidsverzekering, en wordt
(dan ook) niet door de school vergoed.
Ten tweede is de school niet
aansprakelijk voor (schade door)
onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14
jaar, hun ouders) zijn primair zelf
verantwoordelijk voor hun doen en
laten. Een leerling die tijdens de
schooluren of tijdens andere door de
school georganiseerde activiteiten door
onrechtmatig handelen schade
veroorzaakt, is daar dus in de eerste
plaats zelf (of de ouders)
verantwoordelijk voor. Het is dus van
belang dat ouders/verzorgers zelf een
particuliere
aansprakelijkheidsverzekering hebben
afgesloten.
VII Verlof
Hierbij vermelden wij u de richtlijnen
voor verlof buiten de schoolvakanties,
zoals wij deze van de gemeente
Lansingerland op basis van de
Leerplichtwet van 1969 dienen te
hanteren:
Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof op grond
van artikel 13a van de Leerplichtwet
1969 dient minimaal acht weken van
tevoren aan de directeur van de school
te worden voorgelegd.
Hier wordt verlof mee bedoeld, als
wegens de specifieke aard van het
beroep van één van de ouders, het
slechts mogelijk is buiten de
schoolvakanties op vakantie te gaan;
(een werkgeversverklaring wordt
overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof
binnen de officiële schoolvakantie
mogelijk is).
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Vakantieverlof mag, binnen deze
voorwaarden:
• éénmaal per schooljaar worden
verleend;
• niet langer duren dan tien
schooldagen;
• niet plaatsvinden in de eerste twee
lesweken van het schooljaar.
1. Andere gewichtige omstandigheden:
tien schooldagen per schooljaar of
minder
Een verzoek om extra verlof in geval van
andere gewichtige omstandigheden voor
tien schooldagen per schooljaar of
minder dient vooraf of uiterlijk binnen
twee dagen na ontstaan van de
verhindering aan de directeur van de
school te worden voorgelegd.
Opmerking: 'andere' gewichtige
omstandigheden betekent dat het gaat
om omstandigheden die niet onder
artikel 11 onder a t/m f vallen.
Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:
✓ voor het voldoen aan een wettelijke
verplichting, voor zover dit niet buiten
de lesuren kan geschieden;
✓ voor verhuizing voor ten hoogste één
dag;
✓ voor het bijwonen van het huwelijk
van bloed- of aanverwanten t/m de
vierde
(achterneef/achternicht/oudoom/oud
tante)graad voor één of ten hoogste
twee dagen, bij ernstige ziekte van
ouders of bloed- of aanverwanten t/m
vierde graad, duur in overleg met de
directeur van de school;
✓ bij
bevalling
van
de moeder,
verzorgster, voogdes, duur in overleg
met de directeur van de school;
✓ bij
overlijden
van
bloedof
aanverwanten in de eerste graad voor
ten hoogste vier dagen; van bloed- of
aanverwanten in de tweede graad
voor ten hoogste twee dagen; van
bloed- of aanverwanten in de derde of
vierde graad ten hoogste een dag;
✓ bij
25-,
40en
50-jarige
ambtsjubileum en het 12 ½ , 25-, 40, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum
van bloed- of aanverwanten t/m de
vierde graad voor één dag; voor
andere calamiteiten en naar het
oordeel van de directeur belangrijke
redenen, maar geen vakantieverlof.
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2. Gewichtige omstandigheden: meer
dan tien schooldagen per schooljaar
Een verzoek om extra verlof in geval van
gewichtige omstandigheden op grond van
artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969
voor meer dan tien schooldagen per
schooljaar dient minimaal zes weken van
tevoren, via de directeur van de school,
aan de leerplichtambtenaar van de
woongemeente van de leerling te worden
voorgelegd.
Verlof kan bijvoorbeeld voor verlening in
aanmerking komen indien:
De ouders van de leerling een verklaring
van een arts of een maatschappelijk
werk(st)er kunnen overleggen waaruit
blijkt dat een verlof noodzakelijk is op
grond van medische of sociale indicatie
betreffende een van de gezinsleden.
Waarschuwing
De directeur van de school is verplicht
de leerplichtambtenaar mededeling te
doen van vermoedelijk ongeoorloofd
schoolverzuim. Tegen die ouders die hun
kind(eren) zonder toestemming van
school houden, zal proces-verbaal
worden opgemaakt.
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