De Contrabas,
een school waar
muziek in zit
schoolgids
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Voorwoord

De visie van de Contrabas

Beste ouders,

•	Wij gaan er vanuit dat ieder kind uniek en
gelijkwaardig is.
•	Wij erkennen en accepteren dat mensen verschillen.
•	Wij streven naar een sfeer, waarin iedereen zich
veilig en geborgen voelt. Leerkrachten creëren
betekenisvolle lessituaties met behulp van o.a.
uitdagende materialen in een inspirerende omgeving,
rekening houdend met het ontwikkelingsniveau en de
ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen.
•	De leerkracht is het inspirerende voorbeeld, betrekt
leerlingen bij hun eigen leerproces en maakt hen
hiervoor medeverantwoordelijk, waarbij ieder leert
van en met elkaar.
•	Wij werken aan de totale ontwikkeling van ieder kind.
•	Kennisoverdracht vinden wij belangrijk. Wij maken
gebruik van de door ons gekozen methodes
en de deskundigheid van leerkrachten en
anderen. Wij integreren de mogelijkheden, die de
informatiemaatschappij ons biedt, in ons onderwijs.
•	Wij dragen zelf het gedrag uit, dat wij van anderen
verwachten.
•	De katholieke identiteit van de school zie je o.a. terug
in de manier waarop wij omgaan met onze normen
en waarden.
•	Wij willen creatief zijn in doen en denken.
•	Wij vinden ouderbetrokkenheid heel belangrijk. Wij
zien ouders als onze partners, die samen met ons
de ontwikkeling van het kind zo optimaal willen laten
verlopen.

In deze gids willen wij u een beeld geven van De
Contrabas. Wij vertellen u over onze visie op onderwijs
en de organisatie van de school. Onze schoolgids is
voor een aantal jaren geschreven en zal dus niet jaarlijks
veranderen. Maar elk jaar zijn er uiteraard specifieke
zaken, die alleen voor dat schooljaar gelden. Deze
worden nader uitgewerkt in de jaargids. Deze jaargids
wordt jaarlijks aan het begin van het nieuwe schooljaar
uitgegeven.
Sinds een aantal jaren doen wij mee aan het traject
‘LeerKRACHT’. Het traject heeft tot doel het verhogen
van de onderwijskwaliteit door het inzetten van
professioneel verandermanagement, waarbij het
accent ligt op de vaardigheden en knowhow van de
leerkrachten. Er zijn drie basiscomponenten die centraal
staan om tot de gewenste kwaliteitsverbetering te
komen:
(1)	De leerkrachten kijken bij elkaar in de klas en
geven feedback op de gegeven les.
(2)	De leerkrachten bereiden gezamenlijk lessen
voor, zodat elkaars expertise goed gebruikt kan
worden.
(3)	De leerkrachten analyseren diverse data, zoals
toetsresultaten, het maken van het huiswerk etc..
Naar aanleiding van die analyse stellen zij een
verbeterplan op.
Sinds het schooljaar 2018 – 2019 mogen wij het
predicaat Kanjerschool voeren. Dat betekent, dat we aan
alle criteria voldoen, te weten het volgen van cursussen,
het geven van de lessen, de ouders betrekken bij de
training en het volgen via het Kanvas-volgsysteem. Doel
van deze training is de sfeer in de klas goed te houden
(preventie), of te verbeteren (curatief). De kinderen zullen
hierdoor een (betere) band krijgen met elkaar en met
de leerkracht en zich prettig(er) gaan voelen in de klas.
Verderop in de schoolgids kunt u er meer over lezen.
We hebben voor de kinderen van de groepen 5/6 en 7/8
een plusgroep in het leven geroepen. Deze is met name
bedoeld voor kinderen die extra uitdaging aan kunnen
en zelfstandig de stof van de groep kunnen inhalen.
Wekelijks zullen deze kinderen hier aan deelnemen,
waarbij o.a. de volgende onderdelen aan bod komen:
creatief taalgebruik en ‘Leren leren’. Daarbij zullen wij
ons blijven bekwamen in de meerbegaafdheid van
kinderen.

Onze visie geeft richting aan onze doelstellingen voor de
komende jaren.
Wat vinden we hiervan terug?
•	In toenemende mate werken wij aan afstemming
van de leerbehoeften van leerlingen. Wij werken aan
een school waarin leerlingen zelfstandig werken
en zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun
leerontwikkeling.
•	We hebben alle lokalen voorzien van een digitaal
schoolbord. Kinderen werken vanaf groep 6 met een
chromebook.
•	Onze katholieke identiteit is middels een methode
verankerd in ons lesaanbod. Daarnaast wordt ook
voorgelezen uit de bijbel.
Wij verwijzen graag naar onze website waar ons
volledige schoolplan te vinden is.

2

De Contrabas 2019 schoolgids.indd 2

25-09-19 12:23

Inhoudsopgave
Voorwoord
De visie van de Contrabas
1. De school
1.1 naam
1.2. directie
1.3. samenstelling van het team
1.4. schoolbestuur
1.5. inspectie
1.6. situering
1.7. schoolgrootte
2. waar de Contrabas voor staat
2.1. richting
2.2. uitgangspunten
2.3. leren zichtbaar maken
3. Organisatie van het onderwijs
3.1. functies en taken binnen het team
3.2. onderwijsorganisatie
3.3. onderwijsaanbod
		
3.3.1 sociaal emotionele ontwikkeling
		
3.3.2. kleuterprogramma
		
3.3.3. basisvaardigheden
		
3.3.4. kennisgebieden
		
3.3.5. expressie
		
3.3.6. bewegingsonderwijs
		
3.3.7. sociale integratie en burgerschap
4. leerlingenzorg
4.1 passend onderwijs
4.2. nieuwe leerlingen
4.3. leerlingvolgsysteem
4.4. rapportage
4.5.	overgang basisonderwijs
– voortgezet onderwijs (VO)
4.6.	meldcode kindermishandeling
en huiselijk geweld
4.7 het SISA signaleringssysteem
4.8. regels voor schorsing en verwijdering
5. ouders
5.1. educatief partnerschap
5.2. informatievoorziening
5.3. oudervereniging (OV)
5.4. medezeggenschapsraad (MR)
5.5. hulp van ouder
5.6 tevredenheidsonderzoek
5.7 klachtenregeling
5.8 wet op de privacy
5.9 gescheiden ouders
6. gedragsprotocol
protocol
Voorwaarden
Regels/afspraken
Aanpak van pestgedrag
7. overige informatie
7.1. peuterspeelzaal de kleine bas
		
7.1.1. schooltijden en vakanties
		
7.1.2. verzuim / buitengewoon verlof
		
7.1.3. gedragscode t.a.v. kleding in de school
		
7.1.4. medicijnprotocol
		
7.1.5. leerlingparticipatie
		
7.1.6. algemene zaken
		
7.1.6. bso en tso
		
7.1.7. plattegrond

1. de school
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
6
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
11
11
13
13
13
14
14
14
14
15
15
16
16
16
16
17
17
18
18
18
18
19
20
20
20
20
21
21
21
22
24
25

1.1 naam
De Contrabas
Gong 3
2907 GG Capelle aan den IJssel
brin code 16HC
tel 010 451 94 08
e-mail contrabas.dir@rvko.nl
website www.decontrabas.nl
1.2. directie
Directeur: Lia van der Horst
e-mail: lia.bentvelzen@rvko.nl

Adjunct-directeur: Timo Heikens
e-mail: timo.heikens@rvko.nl
1.3. samenstelling van het team
Het team bestaat uit veel enthousiaste mensen, die met
veel toewijding en plezier de kinderen zo goed mogelijk
begeleiden. We hebben een goede mix van startende
en ervaren leerkrachten, die elkaar helpen het beste
uit de kinderen, uit elkaar en uit zichzelf te halen. Veel
leerkrachten werken parttime, maar een flink aantal ook
fulltime. Voor de huidige samenstelling van het team
verwijzen wij naar onze website en de jaargids.
1.4. schoolbestuur
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
Stationssingel 80
3033 HJ Rotterdam
tel: 010 453 75 00
website: www.rvko.nl
Op deze website staat een aantal wettelijk bepaalde
onderdelen uitgewerkt onder de noemer Schoolgids.
Hierbij gaat het om:
-	Missie en visie RVKO;
-	Verzekering;
-	Klachtenregeling RVKO (in aanvulling op de
tekst in de schoolgids zelf);
-	Notitie burgerschap;
-	Adresgegevens inspectie;
-	Notitie beleid sponsoring.
1.5. inspectie
De inspectie van het onderwijs voert structureel
onderzoek uit naar de kwaliteit van alle basisscholen.
We vallen onder het basisarrangement, wat inhoudt
dat zij om de 4 jaar een controle uitvoert. Scholen met
een aangepast arrangement (zwak/ zeer zwak) worden
jaarlijks gecontroleerd.
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Inspectie van het Onderwijs info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis)
Algemeen telefoonnummer: 088 – 6696000
1.6. situering
De school ligt in de muziekbuurt van de wijk Schollevaar
in Capelle aan den IJssel.
Voor het overgrote deel wonen de leerlingen, die bij ons
op school zitten, in deze wijk.
Aangezien de school centraal in de wijk ligt, bestrijkt
het woongebied van de leerlingen nagenoeg alle
deelgebieden van de wijk Schollevaar.
Naast de school is een sportveld en ook de gymzaal
ligt direct naast de school. Het Schollebos ligt op
loopafstand.
1.7. schoolgrootte
De school telt aan het begin van het schooljaar
ongeveer 520 leerlingen. De groepen 3 t/m 8 tellen
gemiddeld 25 leerlingen per groep. De jongste en
oudste kleuters zitten bij elkaar in één groep, de overige
groepen 3 t/m 8 zijn homogeen. Ons streven is het
aantal leerlingen in de kleutergroepen niet boven de
dertig uit te laten groeien.
De lokalen zijn zo ingericht dat er voldoende speel- en
werkruimte voor de leerlingen is.

2.waar de Contrabas voor staat
2.1. richting
Een essentieel verschil ten opzichte van andere
basisscholen in de wijk Schollevaar is dat de Contrabas
een katholieke basisschool is. Dit betekent voor ons
als team, dat er ‘meerwaarde’ is in het leven. Die
meerwaarde vinden wij in het katholieke geloof, dat
mede onze inspiratiebron is.
Wij werken aan de vorming van jonge mensen, die
de toekomst nog tegemoet gaan. Wij staan bepaalde
normen en waarden voor, waaronder b.v. respect, die wij
ook aan onze leerlingen willen meegeven, zodat zij voor
de toekomst het geloof in een betere wereld houden.
Dat doen wij o.a. aan de hand van de methode ‘Hemel &
Aarde’, waarin wij de leerlingen ervaringen rond ‘geloof’ en
‘geloven’ laten opdoen. Eveneens komt aan de orde hoe
anders gelovigen over bepaalde zaken en tradities denken.
Eén van onze uitgangspunten is, dat wij tijd nemen voor
elkaar en voor bezinning.
In gesprekken met leerlingen maken wij hen bewust om
naar zichzelf en naar anderen te leren kijken, kritisch te
leren handelen, respect en tolerantie te leren opbrengen.
2.2. uitgangspunten
De Contrabasmissie is het uitgangspunt van de manier,
waarop wij met onze leerlingen werken.

Kenmerkend hierbij zijn:

C creatief zijn en creativiteit bij leerlingen ontwikkelen. Communicatie met collega’s, leerlingen,
ouders en alle mensen die bij de school betrokken zijn in een open sfeer is heel belangrijk.

O ontwikkelingen van individuele leerlingen op leer- en sociaal emotioneel gebied nauwgezet volgen.
Zorg dragen voor een goede organisatie van de school.

N nascholing is voor ons de manier om alert te zijn op nieuwe ontwikkelingen.
T taakgerichtheid, zelfstandig werken en eigen verantwoordelijkheid van leerlingen bevorderen.
R respect, vertrouwen en zelfvertrouwen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf mogen zijn.
A aandacht voor iedere leerling.
B betrouwbaar zijn
A aansluiten bij individuele mogelijkheden van onze leerlingen.
S samenwerking tussen schoolleiding, leraren, ouders en alle bij de school betrokkenen vormen de
basis voor een goed schoolklimaat.
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2.3. leren zichtbaar maken
Leren zichtbaar maken (Visible Learning) komt voort
uit het grootschalig onderzoek van professor Hattie
naar wat effect heeft op het leren van kinderen. Zijn
belangrijkste conclusie: Bijna alles wat op scholen
gebeurt, heeft effect op het leren van kinderen. Het één
alleen veel meer dan het ander.
Het team van professor Hattie heeft, uitgaand van
de hoogste effecten op het leren, vijf actiegebieden
beschreven die het mogelijk maken om de theorie
over hoge effecten op leren in de praktijk te gaan
toepassen: Ken uw impact, De zichtbaar lerende
leerling, Effectieve feedback, De bevlogen leraar en De
zichtbaar lerende school. Door te werken aan deze
actiegebieden bevorderen we het eigenaarschap voor
het leren bij onze leerlingen en
vergroten we de impact op het leren.
We hebben gekozen voor de focus
op De zichtbaar lerende leerling.
Door hieraan te werken als team,
gaan de overige 4 actiegebieden
automatisch al een beetje
meebewegen, omdat ze nauw met
elkaar zijn verbonden.
We stellen onszelf constant de
vragen: Waar gaan we heen (stip
op de horizon), waar staan we nu
(en hoe weten we dat), wat zijn de
volgende stappen? Als leerlingen zelf
meer regie krijgen over hun leren,
raken ze gemotiveerder en meer
betrokken. Ook zij kunnen antwoord
geven op deze 3 vragen.

De groepen 1 t/m 4 en de groepen
5 t/m 8 hebben elk een eigen
bouwcoördinator.
De bouwcoördinatoren voeren
tweewekelijks overleg met
de directie in management
vergaderingen, zij leiden
bouwvergaderingen en voeren
allerlei bouwspecifieke taken
uit. Zij geven leiding aan de
leerkrachten binnen hun bouw,
zijn medeverantwoordelijk voor de
uitvoer van het onderwijskundig
beleid en hebben een duidelijk
ondersteunende rol voor de directie
op personeelsgebied.

3.1.	functies en taken binnen
het team
De directie van de Contrabas
bestaat uit een directeur en een
adjunct-directeur.

De groepsleraren zijn primair
verantwoordelijk voor de uitvoering
van hun lesgevende taak, die de
pedagogische en didactische
begeleiding van de leerlingen omvat.
De leraar bepaalt in overleg met
andere deskundigen welke zorg
voor leerlingen wordt ingezet en op
welk moment. Zij werken samen
en stellen zich collegiaal op binnen
het team. Ook het contact met de
ouders behoort tot de taak van
de groepsleraar. Zij participeren
tevens in werkgroepen, waaronder
methodekeuze en feesten.

De directie is verantwoordelijk
voor het onderwijskundig beleid,
de identiteit, het personeelsbeleid,
de leerlingenzorg, de logistiek,
het financiële beleid en de interne
en externe relaties. Binnen deze
verschillende beleidsterreinen
hebben zij de taken verdeeld.

De intern begeleider is voor leraren
degene, die zij kunnen aanspreken
indien zich problemen van
didactische en/of pedagogische
aard bij leerlingen voordoen.
Ook ouders kunnen hem hierop
aanspreken.
De intern begeleider voert

Een goede school met vertrouwen in
de toekomst maken wij samen.

3. O
 rganisatie van het
onderwijs

gesprekken, biedt hulp middels
observaties en onderzoek, stelt in
samenwerking met de leerkracht
handelingsplannen op, bewaakt het
afgesproken proces en coördineert
de goede gang van zaken binnen
de speciale leerlingbegeleiding. Op
verzoek van de directie geeft de
intern begeleider beleidsadviezen
met betrekking tot de speciale
leerlingbegeleiding. Tevens neemt
de intern begeleider deel aan het
tweewekelijks management overleg.
De remedial teacher voert in
overleg met de groepsleraar en de
intern begeleider de opgestelde
handelingsplannen uit. De remedial
teacher geeft extra instructie aan
individuele en kleine groepjes
leerlingen.
Jaarlijks zijn er stagiaires van Pabo
Thomas More bij ons op school. Zij
geven volgens planning lessen aan
leerlingen. De groepsleraar is hun
mentor.
Regelmatig krijgen wij een verzoek
van leerlingen uit het voortgezet
onderwijs een maatschappelijke
stage van een week te mogen lopen.
Daar waar mogelijk honoreren wij
dit.
Jaarlijks kan één of meerdere LIO
studenten (leraar in opleiding)
aanwezig zijn. De LIO student is
onder verantwoordelijkheid van
haar/ zijn coach (de groepsleraar)
20 weken volgens rooster aan onze
school verbonden.
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De eerste 15 weken is de student(e)
parttime in de groep, aansluitend
is hij/ zij 5 weken fulltime en
nagenoeg zelfstandig de juffrouw
of meester van uw kinderen.
Dus de verantwoordelijkheid
t.a.v. pedagogisch en didactisch
handelen neemt toe. De
betreffende groepsleraar blijft
eindverantwoordelijk.

jeugdverpleegkundige verbonden.
Deze zal met regelmaat op school
aanwezig zijn. U kunt met uw vragen
over bijvoorbeeld voeding, bewegen,
slapen, opvoeding etc. bij haar
terecht. De jeugdverpleegkundige
luistert naar u en denkt graag
met u mee! Gesprekken met de
jeugdverpleegkundige en jeugdarts
zijn vertrouwelijk.

Soms krijgen we vanuit het
MBO het aanbod van stagiair(e)
s Onderwijs Assistent. Zo hebben
we extra handen in de klas, die
de leerkracht helpen met diverse
werkzaamheden.

Alle gegevens over uw kind worden
vertrouwelijk behandeld. Als een
andere instantie gegevens opvraagt,
wordt vooraf altijd toestemming aan
u gevraagd om deze gegevens op te
mogen sturen.
Gegevens van onderzoeken worden
in het gezondheidsdossier van uw
kind genoteerd. Als u verhuist, stuurt
het CJG het dossier (als u daartegen
geen bezwaar heeft) naar het CJG
die werkt voor de nieuwe school van
uw kind.

Daarnaast hebben wij een
onderwijsassistent aangesteld,
die daar waar nodig extra
ondersteuning biedt aan de
leerkracht.
De vakleraar gymnastiek is
verantwoordelijk voor het
bewegingsonderwijs van de
leerlingen op onze school.
Daarnaast coördineert hij alle
sportactiviteiten, die vanuit school in
Capelle georganiseerd worden.
De conciërges zijn verantwoordelijk
voor alle huishoudelijke taken binnen
de school.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) is dé plek waar ouders,
verzorgers, kinderen, jongeren en
professionals terecht kunnen met
vragen over gezondheid, opvoeden,
opgroeien en verzorging. Als u
het nodig vindt, biedt het CJG u
en uw kind (van -9 maanden tot
19 jaar) ook onderzoek, advies
en ondersteuning. Er werken
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen,
jeugd -en gezinscoaches,
pedagogen, psychologen en andere
deskundigen om samen met u
het gezond / veilig opvoeden en
opgroeien van kinderen mogelijk te
maken.
Aan iedere school is een

Vanaf 2015 zijn er ook jeugd -en
gezinscoaches verbonden aan
de scholen. Zij zijn er voor de
kinderen, hun ouders maar ook de
leerkrachten. Kinderen in de leeftijd
van 4 t/m 12 jaar van wie de sociaal
en/of emotionele ontwikkeling
stagneert, die gedragsproblemen
hebben en dit het leren op school
belemmert, kunnen terecht bij de
jeugd -en gezinscoach. De jeugd
-en gezinscoach richt zich niet
alleen op de kinderen, maar ook
op diegenen die invloed hebben
op de situatie en dus op het
gedrag en de ontwikkeling van
de kinderen. Enerzijds zijn dit de
ouders/ verzorgers, anderzijds
de leerkrachten. De jeugd -en
gezinscoach vormt een brugfunctie
tussen de school, de leerling en het
gezin.
3.2. onderwijsorganisatie
In de groepen 1 en 2 werken
de leerlingen thematisch vanuit
de methode Schatkist aan hun
ontwikkeling. De daarbij gekozen
materialen sluiten hierbij aan.
Zij werken vanuit een ook voor

leerlingen duidelijke dagindeling.
Veelal spelen of werken zij in
groepen aan een opdracht. In onze
visie ontwikkelen kinderen zich
op jonge leeftijd met name door
hun spel. Daarom richten wij extra
aandacht op het ‘ werken in hoeken
‘ dat kwalitatieve spelgelegenheid
biedt. Voorwaarde is dat de hoeken
uitdagend en betekenisvol zijn
ingericht. U zult deze zeker in de
school terugzien.
Vanaf groep 3 wordt er volgens
het leerstofjaar-klassensysteem
gewerkt. Een wat meer
programmagerichte aanpak.
Deze groepen bestaan uit
leerlingen van ongeveer gelijke
leeftijd. Het zelfstandig werken
in alle groepen van onze school
is een organisatievorm, die is
ingevoerd om leerlingen die
specifieke aandacht vragen te
helpen. Tegelijkertijd leren wij
leerlingen verantwoordelijk te
zijn voor de uitvoering van hun
eigen taak, zij leren van elkaar, zijn
probleemoplossend bezig, werken
zonodig samen en evalueren
de kwaliteit van het werken met
elkaar en de groepsleraar. Ook het
tandemleren, een werkvorm waarin
opdrachten in tandems (tweetallen)
worden uitgevoerd, is een bekende
werkvorm. Daarmee proberen
wij meer differentiatie in ons
onderwijsaanbod te brengen, zodat
iedere leerling zich zo optimaal
mogelijk kan ontwikkelen.

Alle groepen 3 t/m 8 zijn voorzien
van een digitaal schoolbord, het zgn.
smartboard. Met zo’n bord wordt
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het lesaanbod een stuk aantrekkelijker en praktischer.
Er kunnen filmpjes getoond worden, powerpoint
presentaties gegeven worden, de leerkracht kan er
het internet mee op om zo de lessen aantrekkelijker te
maken enz. De kleutergroepen hebben een touchscreen
in de klas hangen, een interactieve groot tv-scherm.
3.3. onderwijsaanbod
3.3.1 sociaal emotionele ontwikkeling
Naast het cognitieve aanbod geven wij in alle groepen
specifiek aandacht aan de sociale en emotionele
ontwikkeling van de leerlingen. Door gesprekken met
leerlingen over uiteenlopende begrippen zoals onder
andere ‘eerlijk zijn’, ‘verdriet’, ‘geluk’ en ‘vertrouwen’,
het oefenen van vaardigheden en attitudes in dit
kader, streven wij ernaar deze ontwikkeling positief te
stimuleren.
Zoals u in het voorwoord heeft kunnen lezen, mogen
wij ons sinds 2018 Kanjerschool noemen. We werken
namelijk al vijf jaar met de sociaal- emotionele methode
de Kanjertraining. Doel van deze training is de sfeer in de
klas goed te houden, of te verbeteren. De basis van de
methode wordt gelegd door het hanteren van 5 regels
die gelden voor iedereen die betrokken is bij de school!
• We vertrouwen elkaar
• We helpen elkaar
•	Niemand speelt
de baas
• Niemand lacht uit
• Niemand doet zielig
De Kanjertraining bestaat uit een aantal lessen, die er
toe kunnen bijdragen
dat o.a. het vertrouwen en veiligheid in de klas
bevorderd worden, de sociale vaardigheden van de
kinderen versterken en de kinderen zich bewust worden
van hun eigenheid. De training heeft overigens niet als
doel kinderen braaf te krijgen. Het is een
trainingsprogramma waarin veel ruimte is voor de
autonomie van het kind.
De ervaring leert dat nagenoeg alle kinderen zich
autonoom en authentiek willen ontwikkelen op een
positieve manier. Daarbij is niet alleen een goede
pedagogische relatie met de leerkracht een vereiste,
maar ook een veilige sfeer in de klas, zodat de kinderen
tot hun recht kunnen komen.
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen een
houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief
gedrag ontwikkelen. De school heeft ook de taak om
kinderen te leren om op een positieve manier met
elkaar om te gaan en gevoelens verder te ontwikkelen.
Dat betekent dat in de dagelijkse omgang gedrag en

gedragsproblemen een grote rol spelen. Wij proberen
te werken aan een goede sfeer op school en in de klas.
Observaties door leraren zijn hierbij van essentieel
belang. Zij maken gebruik van het leerlingvolgsysteem
binnen de “Kanjertraining”. Aan de hand van een
vragenlijst proberen zij het welzijn van de kinderen in
kaart te brengen. Minstens zo belangrijk is daarbij de
input van de kinderen zelf. Vanaf groep 5 kunnen zij zelf
middels een vragenlijst aangeven hoe het met hen gaat
en hoe zij de sfeer in de groep ervaren.
Ook op andere manieren besteden wij extra aandacht
aan de sociale omgang met elkaar. Voor ouders die
meer willen lezen over de Kanjertraining kunnen bij de
directie een informatieboek kopen, uitgegeven door de
ontwikkelaars van deze methode.
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3.3.2. kleuterprogramma
Kleuters leren al
doende, tijdens hun
spel. Wij spelen
daarop in door ervoor
te zorgen dat er veel
ontwikkelingsmateriaal
aanwezig is in de
groepen. Er wordt met de
leerlingen gesproken o.a.
in de kringactiviteiten over
allerlei onderwerpen, zodat
ze veel woorden leren en
goed leren spreken. Dit is
belangrijk voor het latere
lees- en taalonderwijs.
Het programma
‘Schatkist’ is ingevoerd
om voorbereidende
activiteiten spelenderwijs
aan te bieden.
Er wordt voorgelezen
waardoor de
luisterhouding van de
leerlingen geoefend

wordt. Ook vinden
er voorbereidende
schrijfactiviteiten plaats.
De activiteiten worden
in themavorm met de
leerlingen behandeld.
Leraren hebben hierbij
een begeleidende,
bemiddelende,
observerende rol.
Tijdens de werklessen
spelen en leren onze
kleuters o.a. in hoeken die
aantrekkelijk en gevarieerd
zijn ingericht. Veel
aandacht wordt besteed
aan het observeren van
kleuters in verschillende
werksituaties, zodat goed
kan worden ingespeeld
op de specifieke
mogelijkheden van de
leerlingen.

handschrift verder met behulp van de door ons gekozen
schrijfmethode. Vanaf groep 4 schrijven kinderen met
een pen die door de school geleverd wordt.
3.3.3.4. engelse taal
De kinderen krijgen vanaf groep 5 kennis van de rol, die de
Engelse taal speelt in de Nederlandse samenleving en als
internationaal communicatiemiddel en leren deze taal op
een eenvoudige manier te gebruiken.
3.3.3.5. rekenen en wiskunde
De leerlingen krijgen inzicht in de getallen; zij rekenen
uit het hoofd en cijferend. Breuken, decimale getallen,
procenten en verhoudingen komen aan de orde.
Leerlingen leren in alledaagse situaties met geld
rekenen.
In eenvoudige toepassingssituaties kunnen zij gangbare
maten van lengte, oppervlakte, inhoud, tijd, gewicht en
temperatuur hanteren. Ook leren de leerlingen tabellen
en grafieken lezen. Leerlingen in de groepen 1 en 2
leren via het programma ‘Schatkist’ spelenderwijs
omgaan met rekenen. Vanaf groep 3 wordt hierbij een
realistische rekenmethode gebruikt.

3.3.3. basisvaardigheden
3.3.3.1. taal
De leerlingen verwerven
kennis en inzicht over
betekenis, gebruik en vorm
van de taal. Leerlingen
in de groepen 1 en 2
leren via het programma
‘Schatkist’ spelenderwijs
omgaan met taal. Groep 3
gebruikt een aanvankelijk
leesmethode. Vanaf groep
4 gebruiken de leraren
hierbij een taalmethode.
3.3.3.2. lezen
In groep 3 beginnen
de leerlingen met het
aanvankelijk lezen.
Verderop in dit leerjaar
ontwikkelen de leerlingen
zich in het technisch
lezen. In de leerjaren die
hierop volgen, zijn zij
uiteindelijk in staat gelezen

teksten na te vertellen, te
waarderen en tekstvragen
te beantwoorden. De
leerlingen leren hoofd- en
bijzaken te onderscheiden
en verbanden te zien. Zij
leren teksten samenvatten
en in te prenten. Het
kunnen hanteren van
naslagwerken, o.a. in het
documentatiecentrum
is mede één van de
leeractiviteiten. Naar
aanleiding van wat zij
lezen, wordt een mening
gevormd, die zij kunnen
beargumenteren.
Leesmotivatie en
leesplezier stellen wij ons
als belangrijk doel.
3.3.3.3. schrijven
Nadat de leerlingen enkele
maanden in groep 3
zitten, ontwikkelen zij hun

3.3.4. kennisgebieden
Binnen de kennisgebieden onderscheiden we de vakken
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/ techniek en
verkeer.
Voor aardrijkskunde geldt, dat de kinderen o.a. leren
zich een kaartbeeld te vormen van de eigen regio,
Nederland, Europa en de wereld. Uiteindelijk kunnen zij
van de verschillende gebieden op de wereld specifieke
kenmerken, bestaansmogelijkheden en ontwikkelingen
aangeven.
Het onderwijs in geschiedenis is erop gericht, dat
de leerlingen enige kennis hebben van belangrijke
historische verschijnselen, ontwikkelingen en personen
in verschillende perioden van de geschiedenis. Tevens
leren zij perioden uit hun eigen leven en uit de
geschiedenis op een tijdbalk te plaatsen en hanteren
daarbij de begrippen eeuw en jaartelling.
Bij het natuuronderwijs/ techniek verkennen de
leerlingen de natuur vanuit een kritische, vragende,
waarderende en onderzoekende houding. Zij leren zorg
te hebben voor een gezond leefmilieu.
Voor verkeer geldt, dat de leerlingen kennis, inzicht en
vaardigheden verwerven als consument en deelnemer
aan het verkeer. De leerlingen in groep 7 nemen deel
aan het landelijk theoretisch verkeersexamen.
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Hoewel ICT geen vak is, speelt het wel een belangrijke
rol als hulpmiddel binnen het onderwijs. De computer
is immers ook in het dagelijks leven een belangrijk
onderdeel geworden van onze maatschappij. Al op zeer
jonge leeftijd maken kinderen kennis met een tablet en/
of computer. Spelenderwijs leren ze alle mogelijkheden.
We hebben op school twee computereilanden, waaraan
de kinderen elke week werken. Tijdens het zogeheten
“computeruur” werken de kinderen onder begeleiding
van ouders een halfuur aan diverse educatieve
programma’s. Ook krijgen kinderen uitleg over het
werken met Excel, Powerpoint etc.
In de hogere groepen wordt gewerkt met chromebooks.
Deze krijgt elk kind in bruikleen. Leerlingen werken
hiermee met de vakken rekenen, spelling, woordenschat,
taal en technisch lezen in de klas. Deze chromebooks
vervangen deels de boeken en werkboeken. Ze worden
gebruikt om vaardigheden in te slijpen en leerstof te
oefenen. De software herkent het niveau van de leerling
en stelt deze automatisch bij als dat nodig is. Leerlingen
kunnen onmiddellijk hun fouten zien en bijstellen en deze
zelfcorrigerende functionaliteit werkt stimulerend. Ook zien
de kinderen op welk punt zij zich bevinden in hun leerdoel.
Leerkrachten zien in één oogopslag de vorderingen van de
kinderen en kunnen hier direct op inspelen.
Deze chromebooks zullen ook in de lagere groepen af
en toe ingezet worden.
Daarbij zijn alle klassen voorzien van een digitaal
schoolbord dan wel een groot LCD-scherm. Hiermee
geeft de leerkracht zijn uitleg of laat daarop bijvoorbeeld
digitale prentenboeken zien. We hebben digitale
software behorende bij onze rekenmethode en Veilig
Leren Lezen. Ook voor de zaakvakken geschiedenis en
aardrijkskunde hebben we digibordsoftware.
Kinderen in de groepen 5 t/m 8 maken gebruik van het
digitale bord voor bijvoorbeeld boekbesprekingen en
spreekbeurten.
In dit tijdperk van sociale media is het ook belangrijk om met
de kinderen te spreken over veilig internetten. Wat zet je wel/
niet op Facebook, hoe beveilig je je account, wat doe je met
cyberpesten enz.
Op onze website (www.decontrabas.nl) vindt u
nuttige en handige informatie. Leerkrachten plaatsen
daar regelmatig verhalen op. Tevens hebben wij een
schoolapp. Via deze app worden ouders op de hoogte
gehouden van leuke nieuwtjes uit de klas, maar ook van
activiteiten die komen gaan.
3.3.5. expressie
Binnen de expressieve vakken willen wij de vaardigheid
van leerlingen via spel, drama en creatief taalgebruik
bevorderen. Ook verwerven de leerlingen kennis, inzicht en
vaardigheden om muziek te beluisteren en te beoefenen
en zijn zij in staat

om hun gedachten, gevoelens, waarnemingen en
ervaringen op persoonlijke wijze vorm te geven in
beeldende werkstukken.
We werken met diverse methodieken voor drama,
muziek en tekenen/ handvaardigheid. Tevens worden
indien mogelijk in de hogere groepen creamiddagen
georganiseerd, waarbij de kinderen dingen maken, waar
meer hulp bij nodig is. Hierbij zijn we sterk afhankelijk van
de inzetbaarheid van ouders.
3.3.6. bewegingsonderwijs
Leerlingen leren hun bewegingsmogelijkheden vergroten
door middel van spel en sport activiteiten, o.a. onder
begeleiding van de vakleraar gymnastiek. Hierbij wordt
door de leerlingen, in samenwerking met medeleerlingen,
gewerkt aan een zo sportief mogelijk gedrag en een
optimaal mogelijke inzet.
Tevens doet de school mee aan vele sportactiviteiten
buiten de school, zoals voetbal, korfbal, basketbal enz.
De kleuters hebben 2 speelzalen dot hun beschikking. De
ene wordt voornamelijk ingezet voor spel, de andere is
uitgerust met klim-en klautertoestellen.
De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer in de week gymles in
de naastgelegen sporthal.
3.3.7. sociale integratie en burgerschap
Wij onderschrijven artikel 8 in de wet Primair Onderwijs
waarin staat dat het onderwijs mede gericht is op de
bevordering van actief burgerschap en sociale integratie.
Wij willen de culturele kennis en achtergrond die de
kinderen zelf meebrengen in de klas
gebruiken en besteden aandacht aan de verscheidenheid
aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden,
zoals deze in onze multiculturele samenleving spelen.
We onderkennen hierbij drie domeinen:
-	Democratie (gelijke behandeling, solidariteit, kritische
houding t.a.v. maatschappelijke kwesties).
-	Participatie (je mede verantwoordelijk voelen voor je
buurt, het milieu, de school, de vereniging).
-	Identiteit (waarderen en respecteren van verschillen,
herkennen van discriminatie, omgaan met vrijheden en
beperkingen).
Ten aanzien van het domein democratie is ons doel om
leerlingen te leren hun mening over maatschappelijke
thema’s te verwoorden. Er wordt in alle groepen aandacht
besteed aan: wat democratie is; leren luisteren naar elkaar,
leren argumenteren, leren elkaar te accepteren, elkaars
mening te respecteren en vrijheid van meningsuiting
zonder te kwetsen.
Democratie is terug te zien in de actuele, maatschappelijke
thema’s waarover gesproken wordt binnen de groepen,
bijvoorbeeld Prinsjesdag, weekjournaal, teksten
van nieuwsbegrip en verschillende schooltelevisie
programma’s.
Wat betreft het domein Participatie worden
omgangsregels ten aanzien van het gedrag met de
leerlingen besproken. Om de sociale veiligheid van
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de leerlingen te bevorderen is er een gedragsprotocol
en opgesteld, dat is afgedrukt in de schoolgids.
Handelingswijzer hierbij voor de leerkrachten is vermeld in
ons document ‘Zo werken wij op de Contrabas’.
Vanuit de groepen 8 wordt aan het begin van het
schooljaar een leerlingenraad gekozen van maximaal
zes leerlingen. De leerlingenraad komt per jaar ongeveer
15 keer bij elkaar. De directeur van de school voert
de gesprekken met de leerlingenraad over diverse
onderwerpen. Wat kan school doen om school voor de
leerlingen nog aantrekkelijker te maken, wat kunnen we
doen om iets te betekenen voor anderen buiten de school
(acties). Naast de onderwerpen die ingebracht worden
vanuit het docententeam kunnen ook de leerlingenraad
zelf onderwerpen ter bespreking aandragen.
Binnen diverse vakken wordt aandacht aan het milieu
geschonken.
Op de Contrabas is het domein Identiteit te herkennen
in de onderwerpen, die besproken worden bij het
levensbeschouwelijk onderwijs. Hiervoor wordt de
methode ‘Hemel & Aarde’ gehanteerd en wordt er
voorgelezen volgens het bijbelrooster. Tevens gaan wij uit
van de vier onderstaande aspecten die iets zeggen hoe
leerlingen het beste de drie burgerschapsdeugden leren:
-	De school als gemeenschap. De school is een ‘goede
samenleving in het klein’ waar de leerlingen door de
regels, de organisatie en de schoolcultuur in aanraking
komen met goed burgerschap
-	Oefen-activiteiten voor burgerschap. Leerlingen
oefenen goed burgerschap in allerlei activiteiten, waarin
ze bijvoorbeeld leren samenwerken, andermans
achtergrond leren kennen, of zich inzetten voor een
goed doel
-	De leraar als voorbeeld. De leerkracht laat in de klas
goed burgerschap zien, door de manier waarop hij of zij
met zijn leerlingen omgaat
-	Het burgerschapsgesprek. Praten over burgerschap
is belangrijk om leerlingen te laten reflecteren op
hun eigen handelen. Deze gesprekken vinden plaats
tijdens de lessen levensbeschouwing, de lessen van
de ‘kanjertraining’ en de gesprekken n.a.v. actuele
gebeurtenissen.
Op de Contrabas werken we 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 niet handelen uit irritatie en angst.
In het kader van leerling participatie betrekken wij onze
kinderen bij onze schoolontwikkeling en zeker ook die van
hunzelf. Zo nemen de leerlingen van de groepen 6 t/m 8
deel aan ons tweejaarlijks kwaliteitsonderzoek, waarbij
zij aan kunnen geven hoe zij ons onderwijs waarderen.
Tevens hebben wij een leerlingenraad, bestaande uit een
aantal leerlingen uit groep 8 en de directeur. Zij wisselen
samen van gedachten over onderwerpen, die de kinderen

zelf inbrengen kunnen. Daarnaast wordt in klassen
een zogenaamd leerlingbord gebruikt, waarop de klas
aangeeft wat zij voor een periode belangrijk vinden om
aandacht aan te schenken. U kunt daarbij denken aan de
toetsresultaten,
de sfeer in de groep, het maken van huiswerk etc. Tot slot
vinden wij het belangrijk dat kinderen zich eigenaar voelen
van hun eigen ontwikkeling. ‘Wat kan ik al wel en wat vind
ik nog moeilijk? Wat ga ik leren de komende weken? Wat
heb ik daarvoor nodig?’ zijn daarin belangrijke vragen.
Vanaf groep 6 worden de rapportgesprekken samen
met de ouders én het kind besproken. Dit wordt als zeer
plezierig en nuttig ervaren.
IN PRINCIPE GAAN WIJ ER VAN UIT DAT KINDEREN
AAN ALLE ACTIVITEITEN VAN DE SCHOOL
DEELNEMEN.

4.

leerlingenzorg

4.1 passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die
extra ondersteuning nodig hebben. De regering wil dat
zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool
in de buurt kunnen gaan.
Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle scholen
een zorgplicht. Dat betekent dat scholen er voor moeten
zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek
krijgt, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra
ondersteuning nodig is. Veelal zal dit op de school zijn
waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe
leerling). Kan de school zelf geen passende onderwijsplek
bieden, dan wordt gekeken naar een andere school die de
gewenste ondersteuning wel kan bieden. Dit kan ook een
school voor speciaal basisonderwijs zijn.
Alle scholen moeten in verband hiermee aan de
door het samenwerkingsverband vastgestelde
basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle
basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning
kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning
bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan
ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel.
Het afgelopen schooljaar hebben alle basisscholen
een verkorte (gecomprimeerde) versie van dit
schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het
gecomprimeerde schoolondersteuningsprofiel is voor
ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de website van de
school en ligt ter inzage bij de directie van de school.
Contactgegevens van het samenwerkingsverband ‘Aan
de IJssel’
De Linie 7J 2905 AX Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 8200101
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Voor meer informatie omtrent passend onderwijs en
de wijze waarop dit bij ons op school wordt vormgeven,
verwijzen wij u naar het speciale gedeelte hierover op
onze schoolwebsite.
4.2. nieuwe leerlingen
Wij zijn blij dat de afgelopen schooljaren vele ouders de
Contrabas als de basisschool voor hun kinderen hebben
gekozen. Om u zo goed mogelijk te informeren over
onze school hanteren wij de volgende procedure.
Ouders van kinderen, die drie jaar geworden zijn,
maken telefonisch of mondeling aan de school
kenbaar dat zij geïnteresseerd zijn in onze school. Zij
worden hierna uitgenodigd door de directie voor een
aanmeldingsgesprek. Na afloop van dit gesprek wordt
het inschrijfformulier gezamenlijk ingevuld.
Voor een adequate schoolorganisatie is het voor de
directie gewenst het inschrijfformulier van de leerling
een half jaar voordat de leerling vier jaar wordt in haar
bezit te hebben.
Een maand voordat de leerling vier jaar wordt, ontvangt
de leerling thuis een kaartje en een welkomstboekje,
waarop o.a. staat aangegeven, dat de ouders met de
groepsleraar een afspraak kunnen maken om hun
kind twee dagdelen te laten kennismaken met de
groepsleraar, de groepsleerlingen en de omgeving,
waarin hun kind de komende jaren zal zijn.
Op de dag dat het kind vier jaar geworden is, wordt hij of
zij definitief ingeschreven op onze school. Om het kind
vanaf het begin zo goed mogelijk te kunnen begeleiden,
vragen wij de ouders/verzorgers een formulier in te
vullen over de ontwikkelingen van het kind tot nu toe.
Vragen op sociaal- emotioneel gebied, maar ook vragen
op cognitief en motorisch/ lichamelijk gebied. Zo vragen
wij bijvoorbeeld naar de zindelijkheid van het kind, want
wij verwachten dat kinderen in principe zindelijk zijn als
zij naar de basisschool komen.
Ouders van leerlingen, die ouder dan vier jaar zijn
en kenbaar maken dat zij belangstelling hebben
voor onze school, worden uitgenodigd voor een
aanmeldingsgesprek met een directielid. Daarin wordt
besproken wat de reden is van het verzoek tot overstap.
Tevens zal altijd contact gezocht worden met de huidige
school om te horen of er nog bijzonderheden zijn.
Indien we overgaan tot inschrijving worden de ouders
uitgenodigd om op school het inschrijfformulier samen
met ons te komen invullen. Aan de school van herkomst
van de leerling zal het onderwijskundig rapport en een
bewijs van uitschrijving gevraagd worden.
Indien ouders kinderen aanmelden, die op één van de
scholen in de wijk Schollevaar naar school gaan, zal
de directie van de Contrabas altijd contact opnemen
met de directie van de betreffende school om de
noodzakelijke inlichtingen te winnen over de reden
van de overstap. Ook de ouders worden verzocht een
gesprek aan te gaan met de directie van de school,
waarop de kinderen dan zitten.
Wij spreken de hoop en intentie uit dat de

verwachtingen, die u als ouders heeft ten aanzien van
onze school, in de praktijk van alle dag waargemaakt
worden.
4.3. leerlingvolgsysteem
Het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS) betekent
op de Contrabas, dat wij leerlingen nauwgezet volgen in
hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle
gegevens die het volgsysteem ons opleveren worden
met de ouders besproken.
Veel toetsen die wij tot eind groep 8 gebruiken, worden
door het CITO ontwikkeld. Hierbij wordt door de cijfers I
t/m V aangegeven wat het leerniveau is. Zo zit in niveau
I de landelijk 20% hoogst scorende leerlingen en in
niveau V de landelijk 20% laagst scorende.
Groepen 1 en 2
Het Pravoo LeerlingVolgSysteem wordt
door de leraren gebruikt om op een achttal
ontwikkelingsgebieden inzicht te krijgen in de
vorderingen van leerlingen.
De Cito toets ‘Taal voor kleuters’ en Cito toets
‘Rekenen voor kleuters” worden halverwege het
jaar afgenomen bij onze oudste kleuters (groep 2).
Indien deze kinderen een minder goed resultaat
behalen voor deze toets, dan worden zij aan het
einde van groep 2 nogmaals getoetst.
Groepen 3 t/m 7
Bij deze groepen worden 2x per jaar diverse
niet–methodegebonden Cito toetsen afgenomen:
Rekenen&Wiskunde, DMT, Woordenschat, Spelling
en Begrijpend lezen. Deze worden in januari en juni
afgenomen. Aan de hand van deze toetsen kunnen
wij bepalen hoe de ontwikkeling van het kind is t.o.v.
zijn leeftijdsgenoten in het land.
Aan het einde van het schooljaar geven wij met
het 3e rapport een uitdraai mee met daarop een
overzicht van alle afgenomen Cito-toetsen met de
daarbij behaalde resultaten. Alle relevante informatie
omtrent de vorderingen van uw zoon/ dochter staat
hier op vermeld.
Daarnaast worden er uiteraard ook
methodegebonden toetsen afgenomen, deze vinden
plaats ongeveer om de 8 weken.
Wij doen vanaf het schooljaar 2018-2019 mee aan
een landelijk onderzoek naar de leesontwikkeling van
de kinderen vanaf groep 3. H et accent ligt hierbij
niet meer op snel lezen (wat standaard de norm is),
maar juist op correct en rustig lezen. Veel kinderen
kunnen namelijk wel goed lezen, maar struikelen over
de woorden, waardoor ze dan onvoldoende scoren.
En dat is uiteraard niet de bedoeling. Deze kinderen
worden voortaan elk jaar weer getoetst op het rustig
foutloos lezen en niet op het tempo lezen.
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Groep 7
Eind groep 7 wordt de Cito Entreetoets afgenomen.
De onderdelen
Taal, Rekenen&Wiskunde en Studievaardigheden
worden hierin getoetst. Mede aan de hand van deze
uitslag wordt een voorlopig advies gegeven. Deze
wordt in juli samen met de ouders, het kind en de
toekomstige leerkracht groep 8 besproken.
Groep 8
De leerlingen van de groepen 8 nemen deel aan de
Cito Eindtoets. Bij ons op school doen in principe alle
leerlingen van de groepen 8 mee met deze eindtoets.
Zowel leerlingen die op onderdelen van de leerstof een
eigen programma volgen, alsook de leerlingen die als
advies praktijkonderwijs of leerwegondersteunend
onderwijs (LWOO) krijgen. Over deelname van
deze leerlingen is altijd overleg met hun ouders.
Eventueel kan om emotionele redenen de beslissing
vallen om een leerling niet te laten meedoen met
de eindtoets. Met het afnemen van de toets wordt
rekening gehouden met leerlingen die dyslectisch
zijn. De toetsen worden voor hen uitvergroot en/of
voorgelezen. Alle individuele scores tellen dus mee
voor de gemiddelde schoolscore.
Vanaf groep 1 volgen wij de kinderen op sociaalemotioneel gebied middels de Kanjertraining
Leerlingvolgsysteem.
De toetsresultaten worden in de computer verwerkt
en daarnaast bewaard in de daarvoor bestemde
ordners. De resultaten worden besproken met de
groepsleraar, de intern begeleider en een directielid.
Indien nodig zullen hiaten in de leerstof door sommige
leerlingen extra worden geoefend. Ook kan het zijn
dat sommige leeronderdelen opnieuw aan de hele
groep moeten worden aangeboden. Voor alle toetsen,
behalve de ‘Eindtoets’, geldt dat mogelijke hiaten
zichtbaar worden, waarna er door middel van extra
uitleg en bijbehorende leerstof getracht wordt de
leerresultaten van die leerlingen te verbeteren. Indien

nodig kan nader diagnostisch onderzoek plaatsvinden.
Indien de toetsresultaten daartoe aanleiding geven,
worden de ouders hierover geïnformeerd en worden
er voorstellen gedaan over extra hulp. Deze extra hulp
wordt dan vastgelegd in een handelingsplan, waarin
omschreven wordt hoe de hulp geboden wordt, met
welke doelstelling en op welk termijn.
De praktische uitvoering van de hulpprogramma’s kan
zowel binnen als buiten de klas plaatsvinden. Soms
ook wordt er van leerlingen verwacht, dat ze thuis een
taak uitvoeren. Dit wordt uitgevoerd in overleg met de
groepsleraar, de remedial teacher, de ouders en de
leerling.
Ook ouders kunnen met vragen en problemen bij de
groepsleraar terecht en indien dit gewenst is, kan de
hulp van de intern begeleider ingeroepen worden.
Wanneer blijkt, dat problemen van leerlingen van
dusdanige aard zijn, dat zij na uitvoering van een
handelingsplan nog niet voldoende zijn opgelost, kan
de hulp worden ingeroepen van externen. Denk aan een
psycholoog, een logopedist of een ambulant begeleider.
Dit alles in goed overleg met de ouders.
In overleg met de groepsleraar wordt daarna een
handelingsplan opgesteld, waarvan de uitvoering bij de
groepsleraar ligt. Eventueel kan besloten worden dat
een psycholoog verder onderzoek doet.
Wanneer blijkt, dat de extra instructie, het maken van
extra taken of eventueel doubleren niet het gewenste
resultaat heeft, volgt opnieuw overleg. In samenspraak
met ouders, leraar en het zorgteam kan besloten
worden om met een apart programma, los van de
leerstof van de jaargroep, aan de slag te gaan. Dat kan
een programma op één of meerdere onderdelen zijn.
Indien blijkt, dat leerlingen op bepaalde vakgebieden
het basisprogramma zeer goed beheersen en de
verdiepingsstof verwerkt is, wordt aan die leerlingen
speciale leerstof aangeboden. Voor hen, die op alle
gebieden zeer goed scoren, is de plusgroep in het
leven geroepen. We hebben voor de groepen 5/6 en
de groepen 7/8 afzonderlijke plusgroepen. De kinderen
krijgen tijdens één uur in de week extra uitdagend werk
aangeboden. Dit is heel andere materie dan dat zij in
de klas krijgen. Denk aan filosoferen, een vreemde taal
leren enz. Naast het feit dat zij meer uitdagende lesstof
aangeboden krijgen,
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is het ook goed voor hun emotionele
ontwikkeling. Vaak gaat het deze
leerlingen gemakkelijk af, omdat
ze nu eenmaal makkelijk leren. De
lat wordt tijdens deze les expres
woordje ‘goed’ weglaten hoog
gelegd, zodat zij hun uiterste best
moeten doen om een goed resultaat
te halen.
Zorgverbreding
Vijf keer per jaar vinden er
individuele leerling besprekingen
plaats tijdens het zorgoverleg.
Hierbinnen worden leerlingen
besproken, die vanwege
hun sociaal- emotionele of
cognitieve ontwikkeling ons
zorgen baren.
Inspectiebezoek
De Inspectie van het Onderwijs
kijkt elk jaar of een school
voldoende kwaliteit levert. En
hoeveel toezicht een school
nodig heeft. Zo krijgen zwakke
scholen meer toezicht dan
scholen zonder problemen.
Op de toezichtkaart van de
Inspectie van het Onderwijs
staat welke vorm van toezicht
een school krijgt. De inspectie
bezoekt elke school minimaal
1 keer in de 4 jaar en maakt
een rapport. Dit rapport vindt
u ook op de toezichtkaart.
In 2015 - 2016 hebben wij
bezoek gekregen van de
Inspecteur van Onderwijs.
N.a.v. haar bevindingen zijn we
ingedeeld onder de categorie
“Basisarrangement”.
4.4. rapportage
Leerlingen van groep 1 en 2
krijgen twee rapporten in een
schooljaar. Kleuters moeten een
half jaar op school zijn (dus voor de
herfstvakantie gekomen zijn) om
een rapport te krijgen. Sommigen
zijn dan net een half jaar en anderen
al langer op school.
Het eerste rapport wordt aan de
ouders tijdens de 10-minuten
gesprekken meegegeven. Deze
staan gepland in februari. Het
tweede rapport krijgt de kleuter aan

het eind van het schooljaar. Ook dan
vindt een 10-minutengespek plaats.
In het najaar bestaat de
mogelijkheid voor een
10-minutengesprek, maar deze is
facultatief.
De leerlingen van de groepen 3
t/m 8 krijgen driemaal per jaar een
rapport mee.
Na het eerste en tweede rapport
zijn er 10-minuten-gesprekken met
de ouders over de leerresultaten.
Daarnaast geven wij u de
gelegenheid n.a.v. het derde rapport
nog een gesprek aan te vragen bij
de leerkracht, u wordt hier dus niet
standaard voor uitgenodigd. Vanaf
groep 6 zijn de kinderen betrokken
bij deze gesprekken. Per slot van
rekening gaat het over hun en
kunnen zij prima verwoorden hoe zij
vinden dat het gaat. Daarbij kunnen
tegelijkertijd goede afspraken
gemaakt worden tussen leerkracht,
ouders en het kind.
4.5.	overgang basisonderwijs –
voortgezet onderwijs (VO)
Wij onderhouden een goed contact
met scholen van voortgezet
onderwijs in de regio.
Minstens één keer per jaar vindt
er een groot overleg plaats tussen
een aantal VO-scholen en een
aantal basisscholen, waarbij de
opzet is ervaringen uit te wisselen
en om een zo soepel mogelijke
overgang naar het voortgezet
onderwijs voor uw zoon of dochter
te bewerkstelligen.
De ouders van groep 7 krijgen
aan het einde van het schooljaar
een pré-advies te horen over een
mogelijk vervolgonderwijs ná groep
8. Dit voorlopig advies wordt mede
bepaald door de uitslag van de
Cito Entree-toets, maar zeker ook
door de ervaringen die we met de
kinderen opgedaan hebben: hoe is
hun werkhouding, zelfstandigheid,
leergierigheid, huiswerkattitude
enz. Dit is een voorlopig advies,
gaandeweg leerjaar groep 8 kan
dit advies bijgesteld worden.
Zoals eerder vermeld vinden deze
gesprekken plaats samen met het
kind én de toekomstige leerkracht

van groep 8. Want wij vinden het
minstens zo belangrijk om te weten
wat het kind wil.
De leerlingen van groep 8 en hun
ouders worden na de herfstvakantie
geïnformeerd over de gang van
zaken rond deze overgang. In het
voorjaar organiseren de VO- scholen
een scholenmarkt en open dagen,
zodat de ouders en kinderen van
groep 8 zich kunnen oriënteren op
hun toekomstige school.
Doorgaans brengen de leerlingen
samen met de leerkracht ook
een bezoek aan een aantal
bovengenoemde scholen om nader
kennis te maken.
Vóór de voorjaarsvakantie worden
ouders van de leerlingen uit de
groepen 8 uitgenodigd voor het
definitieve adviesgesprek. Deze
gesprekken worden dus ver vóór
de afname en uitslag van de Cito
Eindtoets gepland. Aan de hand van
ons advies kunt u op zoek gaan naar
een geschikte school voor uw kind.
Ons advies is hierbij leidend en niet
de uitslag van de Cito Eindtoets. Per
slot van rekening hebben wij uw kind
jaren gevolgd en kunnen het beste
inschatten, waar uw kind het beste
tot z’n recht komt.
4.6.	meldcode
kindermishandeling en
huiselijk geweld
Per 1 juli 2013 is het gebruik van
de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling landelijk bij wet
verplicht. De ‘Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling
Rotterdam- Rijnmond’ is een
stappenplan voor professionals
bij (vermoedens van) huiselijk
geweld en kindermishandeling. Dit
stappenplan maakt medewerkers
van de scholen duidelijk welke
stappen zij moeten ondernemen om
hulp in gang te zetten voor zowel
slachtoffer als pleger. De RVKO
heeft deze meldcode ondertekend,
waarmee zij aangeeft dat de
scholen dit stappenplan volgen.
Binnen onze school is de intern
begeleider aandachtsfunctionaris.
Zij kan u informatie geven over
de meldcode. Het stappenplan
kunt u vinden op de website
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van de school. Voor vragen kunt u terecht bij onze
aandachtsfunctionaris, mevrouw Ilona Geurts.
Zij is tevens ons intern begeleidster. Het volledige
veiligheidsbeleid ligt ter inzage bij de directie.
4.7 het SISA signaleringssysteem
Soms ondervinden leerlingen problemen bij het
opgroeien. Op onze school is, naast de intern begeleider,
een schoolmaatschappelijk werker beschikbaar om
leerlingen en hun ouders/verzorgers te ondersteunen.
Soms zijn de problemen dusdanig dat hulp van buiten
de school nodig is. Om te voorkomen dat verschillende
instanties langs elkaar heen werken rond dezelfde
leerling werken wij met SISA.
SISA is de afkorting voor: Samenwerkings Instrument
Sluitende Aanpak (maar ook voor SIgnaleren en
SAmenwerken). SISA is een computersysteem met
als doel er voor te zorgen dat instanties die betrokken
zijn bij een kind eerder met elkaar gaan samenwerken.
Zij kunnen sneller contact met elkaar opnemen en
zo samen met ouders/verzorgers en eventueel het
kind bespreken wie welke begeleiding biedt en hoe die
begeleiding op elkaar afgestemd kan worden.
Wat betekent SISA voor ouders/ verzorgers?
Voor ouders/verzorgers verandert er helemaal niets. Ze
blijven gewoon contact houden met de instanties waar
ze bekend zijn. Wel vinden wij als school het belangrijk
om met deze instanties samen te werken. Samen met
de ouders/verzorgers, leerling en de andere betrokken
instanties willen wij komen tot een zo goed mogelijke
begeleiding. SISA helpt u, ons en de andere instanties
om de betrokkenheid rondom een leerling inzichtelijk te
maken en snel met elkaar in contact te kunnen komen.
Belangrijk om te weten is dat in SISA alleen komt te
staan dat de leerling onderwijs bij onze school volgt. Er
staat geen inhoudelijke informatie over de leerling of zijn

ouders/verzorgers in.
SISA is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk
voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA
én hun betrokkenheid op de leerling in SISA kenbaar
hebben gemaakt. SISA is goed beveiligd.
Dit moet volgens de Wet bescherming
persoonsgegevens. Meer informatie over SISA is te
vinden op: www.sisa.rotterdam.nl. Hier is tevens een
voorlichtingsfilmpje voor ouders/verzorgers te vinden.
4.8. regels voor schorsing en verwijdering
Verwijderen van een leerling is een wettelijke term die slaat
op de situatie dat een leerling uitgeschreven wordt. De
leerling verdwijnt definitief van school. Schorsing is niet
op de wet gebaseerd, maar een in de praktijk gegroeid
fenomeen. Een beslissing tot schorsing of verwijdering
moet met de juiste zorgvuldigheid worden genomen.
Schorsing is aan de orde wanneer het schoolbestuur
of directie bij ernstig wangedrag van een leerling
onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het
zoeken naar een oplossing. Schorsing geldt altijd voor
een bepaalde periode, nooit voor onbepaalde tijd.
Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig
wangedrag dat het bestuur concludeert dat de relatie
tussen school en leerling (ouders) onherstelbaar
verstoord is. In de wet op het basisonderwijs regelen
artikel 24 en 42A de verwijdering van leerlingen.
Uit de jurisprudentie blijkt dat verwijdering ook kan
plaatsvinden vanwege wangedrag van ouders
van leerlingen. Verwijdering van een leerling is een
ordemaatregel die een bestuur slechts in het uiterste
geval en dan nog uiterst zorgvuldig moet nemen.
Wanneer het bestuur de beslissing tot verwijdering
van een leerling heeft genomen, moet vervolgens een
wettelijke vastgestelde procedure worden gevolgd.
Voor zowel schorsing als verwijdering zijn op school
procedures aanwezig. Deze zullen indien nodig aan de
leerling en zijn of haar ouders kenbaar worden gemaakt.

5.ouders
5.1. educatief partnerschap
Onder educatief partnerschap verstaan we, dat ouders en de school elkaar ondersteunen en proberen hun bijdragen zo
veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Doel is het leren, de motivatie en de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen.
De term partnerschap geeft aan dat de relatie een wederzijds karakter heeft. Het gaat niet alleen om een beweging
van ouders richting de school, maar ook om een beweging van de school richting de thuissituatie. Het kind staat hierbij
centraal. Het idee achter educatief partnerschap is dat ouders en school hun ervaringen en kennis allebei inzetten en als
partners gelijkwaardig zijn. Ze kunnen samen zo meer bereiken voor het kind dan ieder afzonderlijk.
De samenwerking tussen ouders en school vindt plaats op pedagogisch en didactisch gebied. Pedagogische
samenwerking betekent dat school en ouders afspraken maken over opvoedkundige kwesties als straffen/belonen,
en normen en waarden bijbrengen. Bij didactische samenwerking kan het onderwijs verbeteren door ouders goed te
informeren, verwachtingen uit te spreken naar ouders en deze in te schakelen bij het leerproces van hun kind.
Hoe worden ouders betrokken bij wat er speelt op school?
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•	Door het voeren van rapportgesprekken met de ouders
in aanwezigheid van de kinderen streven we naar
een betere afstemming tussen thuis en school. Deze
gesprekken vinden plaats vanaf groep 6. Zo willen
we ook de kinderen meer betrekken bij hun eigen
leerproces.
•	Gedurende het jaar organiseren we enkele koffie/thema
ochtenden over schoolgerelateerde onderwerpen
om zo de ouderbetrokkenheid te versterken. Het doel
van de koffie/thema ochtenden is m.n. gericht op het
uitwisselen van kennis en ervaringen over het geplande
onderwerp.
•	Aan het begin van het schooljaar is er een
informatieavond over het betreffende schooljaar, gericht
op wederzijdse kennismaking en informatieoverdracht.
•	Indien van toepassing worden ouders altijd uitgenodigd
voor een SOT (schoolondersteuningsteam) overleg.
Een gesprek met externe deskundigen over het kind om
gezamenlijk te beslissen welke ondersteuning geboden
kan worden en/of welke vervolgstappen ondernomen
kunnen worden.
•	Ouders krijgen twee keer per jaar de gelegenheid om
een kijkje in de klas te nemen. Eén keer hiervan zal een
‘Kanjerles’ zijn die de ouders kunnen bijwonen.
•	Het technisch lezen in de groepen 3, 4 en 5 wordt
versterkt door de inzet van ouders. Aan het begin van
de ochtend lezen ouders met individuele kinderen. De
groepsleerkrachten geven aan wat de ouders met de
kinderen lezen.
•	De oudervereniging helpt de school o.a. met de
organisatie van de verschillende festiviteiten op school.
5.2. informatievoorziening
Naast de informatie in deze schoolgids wordt u
middels onze nieuwsbrief “de Infobas” en per e-mail
geïnformeerd over allerlei actuele zaken met betrekking
tot de school. Tevens zullen regelmatig verhalen en
foto’s terug te vinden zijn op onze website.
Ook hebben wij een schoolapp. Deze app gebruiken wij
om intern informatie met de ouders te delen. Dat kan
een persoonlijk bericht van de leerkracht zijn, maar ook
een algemene mededeling van de directie.
Elk schooljaar worden de volgende avonden voor
ouders georganiseerd:
-	de ouders van de leerlingen van de groepen 1
t/m 8 worden aan het begin van het schooljaar
geïnformeerd over het onderwijs en de verschillende
activiteiten in het komende jaar;
-	de ouders van de leerlingen van groep 8 worden na
de herfstvakantie geïnformeerd over de procedure
rondom begeleiding, keuze en overgang van
leerlingen naar het voortgezet onderwijs.
-	de ouders van leerlingen uit de groepen 8 worden in
november uitgenodigd voor een 10-minutengesprek
en zij krijgen in het voorjaar ook nog een
adviesgesprek voor het vervolgonderwijs. Deze zin is
verplaatst, stond er eerst onder.

-	de ouders van de leerlingen in de groepen 1 t/m 7
worden tweemaal per jaar uitgenodigd voor een
10-minutengesprek om met de groepsleraar te
praten over de vorderingen en ontwikkeling van hun
zoon of dochter.
-	de ouders van de leerlingen groepen 7 krijgen aan
het einde van het schooljaar het pré-advies voor het
voortgezet onderwijs te horen
5.3. oudervereniging (OV)
Als uw kind op de Contrabas komt, kunt u zich
via het inschrijfformulier aanmelden als lid van de
oudervereniging. De Oudervereniging bestaat al sinds
1981 en is een onafhankelijke vereniging. De leden
van de vereniging zijn de ouders waarvan de kinderen
staan ingeschreven op de Contrabas. Het doel van
de vereniging is de samenwerking tussen de ouders,
het schoolbestuur en de leerkrachten met betrekking
tot onderwijs en de vorming van de leerlingen te
bevorderen. De vereniging wil dit doel bereiken door het
organiseren van activiteiten voor de leerlingen, zoals het
Paasontbijt Sinterklaasfeest en Kerstfeest.
Om de activiteiten te begeleiden is binnen de
Oudervereniging een aantal werkgroepen actief. Deze
werkgroepen dragen zorg voor de voorbereiding en
uitvoering van de activiteiten. In deze werkgroepen
zitten, behalve bestuursleden van de Oudervereniging,
altijd één of meer leerkrachten van de Contrabas. Deze
werkgroepen bestaan verder uit ouders die meedenken
en meehelpen. Alle leden van de Oudervereniging
kunnen zich voor deze werkgroepen aanmelden.
In het begin van ieder schooljaar worden de leden
uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Leden
Vergadering (ALV). Tijdens deze vergadering wordt u
geïnformeerd over de activiteiten van het afgelopen jaar
en worden de plannen en de begroting van het nieuwe
jaar ter goedkeuring voorgelegd. Daarnaast zullen,
indien noodzakelijk, nieuwe bestuursleden worden
gekozen en/of geïntroduceerd. Ook wordt tijdens de
ALV de hoogte van de ouderbijdrage voor het volgende
schooljaar vastgesteld.
Voor het bekostigen van alle activiteiten vraagt de
Oudervereniging u jaarlijks om de ouderbijdrage te
voldoen. Uit uw bijdragen worden alle niet-subsidiabele
uitgaven bekostigd. De ouderbijdrage is vrijwillig.
De vereniging heeft echter geen verdere inkomsten
dan uw bijdrage. U kunt de bijdrage vergelijken met
een lidmaatschap bij een sportvereniging waarvoor
contributie betaald moet worden.
Wij benadrukken dat zonder uw bijdrage het onmogelijk
is om de bovengenoemde activiteiten te organiseren.
Indien u de ouderbijdrage niet voldoet, of zelf geen
contact opneemt, wordt er altijd door de directie van
school contact met u opgenomen.
Meer informatie over de werkgroepen en uitgebreide
informatie over de Oudervereniging in het algemeen
kunt u terugvinden op de website van de school. Hier
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staat ook vermeld wie in het bestuur zit en hoe u met de
Oudervereniging in contact kunt komen.
5.4. medezeggenschapsraad (MR)
De MR is een wettelijk orgaan. In de MR nemen vier
ouders en vier leerkrachten deel. Zij denken mee
(adviseren) over het beleid van de school en hebben
instemmingsbevoegdheid bij bepaalde onderwerpen. De
onderwerpen zijn zeer uitlopend. Er wordt bijvoorbeeld
gesproken over het schoolplan, schooltijden, begrotingen
en formatieplan. De bevoegdheden zijn beschreven in
een reglement. De directie van de school heeft binnen
de MR een adviserende rol.
Informatie over de activiteiten van de medezeggenschapsraad krijgt u rechtstreeks van de MR of via
de nieuwsbrief. De MR is ook te bereiken via het
e-mailformulier op de contactpagina op de website
van de school. Tevens kunt u de MR- notulen daar
terugvinden.
5.5. hulp van ouder
Naast de ouders die deelnemen in de
medezeggenschapsraad, het bestuur van de
oudervereniging en de genoemde werkgroepen zet ook
een aantal ouders zich in bij de begeleiding van een
aantal activiteiten zoals : * werken met computers, * de
spelletjes in de onderbouw, * hoofdluiscontrole, * rijden
tijdens excursies.
Heeft u hiervoor interesse dan kunt u dat altijd aan één van
de groepsleraren kenbaar maken. Uw hulp is onontbeerlijk !
Daarnaast wordt elk jaar gevraagd om een
klassenouder. De klassenouder helpt de leerkracht met
het organiseren van allerlei zaken, zoals het regelen van
vervoer naar een buitenschoolse activiteit, het zoeken
naar vrijwilligers voor activiteiten rondom de klas (bijv.
sportdag, contrabasdag) enz. Voor de klassenouder
heeft de school een protocol opgesteld. Aan het begin
van het schooljaar krijgt de klassenouder de leerlinglijst met adresgegevens, zodat hij/ zij u kan benaderen.
Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dat
schriftelijk kenbaar maken bij de directie.
Alle taken die ouders op zich nemen als zij groepen
leerlingen begeleiden, vallen onder verantwoordelijkheid
van de groepsleraren en de directie van de school.
Het bestuur van de RVKO heeft voor ouders
die helpen in de school, de oudervereniging en
de leden van de medezeggenschapsraad een
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

5.6 tevredenheidsonderzoek
Om de 2 jaar vindt een tevredenheidsonderzoek plaats
onder alle ouders, en de leerlingen van de groepen 6
t/m 8. Aan de hand van een vragenlijst, die zij anoniem
kunnen invullen, gaan wij kijken waar onze sterke
punten, maar ook onze verbeterpunten liggen. De
vragen betreffen o.a. het gebouw, het pedagogisch en
didactisch klimaat, de communicatie, de omgeving.
5.7 klachtenregeling
Elk schoolbestuur is wettelijk verplicht een algemene
klachtenregeling op te stellen. Het schoolbestuur waar
onze school deel van uitmaakt, de RVKO, heeft één
klachtenregeling voor alle scholen.
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang
van zaken in de school of de kinderopvang zullen
in onderling overleg tussen ouders, personeel en
schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.
Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht,
niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een klacht
worden ingediend bij de bovenschools manager van
de school of de landelijke klachtencommissie. Ook
kan men, met name bij privacy gevoelige zaken, in
contact treden met de vertrouwenspersoon van het
schoolbestuur.
De bovenschools manager, de landelijke
klachtencommissie en de vertrouwenspersoon
zullen altijd eerst nagaan of getracht is de klacht
op schoolniveau op te lossen. Als dat niet het geval
is, kan eerst voor die weg worden gekozen. Het
verdient aanbeveling een klacht eerst in te dienen bij
de bovenschools manager. De afhandeling van een
ingediende klacht bij de klachtencommissie duurt
minimaal 3 maanden. Indiening van de klacht bij de
bovenschools manager neemt niet weg dat,
indien men van mening is dat de klacht niet naar
tevredenheid is afgehandeld, alsnog de klacht kan
worden ingediend bij de landelijke klachtencommissie.
Het indienen van klachten en de wijze van afhandeling
daarvan zijn aan regels gebonden. Deze regels
zijn vastgelegd in de klachtenregelingen van ons
schoolbestuur, de RVKO.
De RVKO kent drie klachtenregelingen, te weten:

16

De Contrabas 2019 schoolgids.indd 16

25-09-19 12:23

a. De algemene klachtenregeling voor de basisscholen.
b. De algemene klachtenregeling voor de kinderopvang
(RVKO en SKPR).
c. De (klachten)regeling voor (een vermoeden van)
seksueel misbruik en of (een vermoeden van)
seksuele intimidatie in de basisscholen en de
kinderopvang.
De klachtenregelingen zijn te verkrijgen via de directie
of de contactpersoon van de school. De directie en de
contactpersoon van de school beschikken ook over de
contactgegevens van de bovenschools manager en de
vertrouwenspersoon.
De klachtenregelingen zijn tevens te vinden op de
website van ons schoolbestuur www.rvko.nl/De-RVKO/
Onderwijs/Klachtenregelingen De RVKO is aangesloten
bij de externe klachtencommissie,
te weten de GCBO – Geschillencommissie Bijzonder
Onderwijs (www.gcbo.nl)
5.8 wet op de privacy
De gegevens die door de ouders (voogden) aan de
school verstrekt worden en de resultaten van testen
en toetsen van de leerlingen worden door de school
gebruikt om twee redenen en wel:
1.	School administratieve redenen. De school
is verplicht om een leerling- administratie te
voeren. Deze gegevens verzameling valt onder
het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
2.	Leerling begeleiding. De door de leerling behaalde
resultaten spelen een belangrijke rol bij het begeleiden
van de leerlingen. Ook deze administratie is vrij van
meldingsplicht door het vrijstellingsbesluit van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
Daarnaast worden deze gegevens opgenomen in
een gegevensverzameling die de gegevens verwerkt
tot statische informatie ten behoeve van de evaluatie
van het onderwijskundig beleid van de school en het
gemeentelijk onderwijs beleid. Dit vindt plaats in de
Onderwijsmonitor PO/VO gemeente Rotterdam. De
onderwijsmonitor levert uitsluitend geanonimiseerde

statistische informatie en de daaraan ten grondslag
liggende gegevensverzameling is aangemeld bij het
College Bescherming Persoonsgegevens.
Tevens wijzen wij u erop dat wij een website en
schoolapp hebben waar zeer regelmatig foto’s van uw
kinderen op worden geplaatst. Bij de inschrijving van
uw kind vragen wij nadrukkelijk of u bezwaar hier tegen
heeft. Dit wordt schriftelijk vastgelegd, maar kan altijd
nog tussentijds gewijzigd worden.
5.9 gescheiden ouders
Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders
niet bij elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om beide
ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun
kind of kinderen. Ons schoolbestuur RVKO heeft hiertoe
onderstaand protocol vastgesteld.
Informatieplicht ouders.
Voor een juiste en zuivere toepassing van de regels en
richtlijnen van dit protocol is het van belang dat ouders
de school op de hoogte stellen indien er wijzigingen zijn
met betrekking tot hun Burgerlijke Staat.
Indien als gevolg van een scheiding de situatie ontstaat
dat één of beide ouders niet meer belast is met het
ouderlijk gezag, dan is de andere ouder/verzorger
verplicht om afschriften van de officiële stukken waarin
dit is vastgelegd, waaronder bepalingen ten aanzien
van het ouderlijke gezag, bezoekrecht en dergelijke, te
overhandigen aan de school. De betreffende stukken
zullen in het leerlingendossier worden bewaard.
Uiteraard zal hierbij uiterste zorgvuldigheid worden
betracht. Mocht de betreffende ouder dit nalaten, dan
zal de school niet gehouden kunnen worden aan een
correcte uitvoering van het onderhavige protocol.
Informatieplicht school.
Op de school rust een informatieplicht aan beide ouders
die het ouderlijk gezag hebben. Onder informatie in
deze wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende
de leerling en de schoolorganisatie zoals rapporten,
nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids
en ouderavonden.
-	Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben en
de leerling woont bij één van de ouders dan zal de
informatie worden verstrekt aan de ouder bij wie de
leerling in huis woont. Hierbij gaat de school ervan
uit dat alle informatie welke door de school aan die
ouder wordt verstrekt door die ouder aan de andere
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ouder wordt doorgegeven. Indien dit niet het geval is,
dan dient de ouder die de informatie niet ontvangt op
eigen initiatief contact op te nemen met de school en
zal in overleg worden bezien of andere afspraken ten
aanzien van de informatievoorziening (schoolgids,
rapporten, ouderavonden) kunnen worden gemaakt.
Hierbij wordt aangetekend, dat voor een ouderavond
beide ouders worden uitgenodigd voor een
gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan
hiervan worden afgeweken.
-	Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, er
sprake is van co-ouderschap en de leerling woont
beurtelings bij één van de ouders, dan zal alle
informatie worden verstrekt aan de ouder wiens
adresgegevens ten behoeve van de registratie van de
leerling zijn gemeld. Ook in dit geval gaat de school
ervan uit dat alle informatie welke door de school
aan die ouder wordt verstrekt door die ouder aan de
andere ouder wordt doorgegeven. Indien dit niet het
geval is, dan dient de ouder die de informatie niet
ontvangt op eigen initiatief contact op te nemen met
de school en zal in overleg worden bezien of andere
afspraken ten aanzien van de informatievoorziening
(schoolgids, rapporten, ouderavonden) kunnen
worden gemaakt. Hierbij wordt aangetekend, dat voor
een ouderavond beide ouders worden uitgenodigd
voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere
gevallen kan hiervan worden afgeweken.
-	Indien één van de ouders het ouderlijk gezag heeft en
de andere ouder is uit de ouderlijke macht gezet, dan
zal de school slechts de ouder die met het ouderlijk
gezag is belast informeren. Op grond van de wet
is de school echter verplicht om ook de ouder die
niet belast is met de ouderlijke macht desgevraagd
beperkt te informeren, tenzij de informatie niet op
dezelfde manier ook wordt verschaft aan de ouder
die wel met het ouderlijk gezag is belast, of als het
belang van het kind zich tegen het verschaffen van
de informatie verzet. Voorts is de school hiertoe niet
verplicht indien dit blijkt uit enig rechtelijk vonnis.
De niet met het ouderlijk gezag belaste ouder dient
op eigen initiatief de school schriftelijk te verzoeken
beperkte informatie te willen ontvangen. In dergelijke
situaties ontvangt de desbetreffende ouder de
schoolgids, een kopie van de rapporten en de
uitnodigingen voor de rapportavonden. Hierbij wordt
aangetekend, dat voor een ouderavond beide ouders
worden uitgenodigd voor een apart gesprek.

6. gedragsprotocol
Wij, het team van de Contrabas vinden het van
groot belang om pestgedrag van leerlingen in te
perken. In samenspraak met heel ons team en de
medezeggenschapsraad hebben wij het onderstaande

protocol opgesteld.
Protocol
Wij willen structureel aandacht besteden aan een veilige
leeromgeving. Om dit zo optimaal mogelijk te realiseren,
is naast onze kanjertraining o.a. dit protocol opgesteld
waarvan de uitgangspunten zijn:
•	Alle kinderen moeten zich in hun basisschool veilig
kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen
ontwikkelen
•	Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen
kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste
situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels
en afspraken
•	Door elkaar te steunen en wederzijds respect te
tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om
met veel plezier naar school te gaan
Leerkrachten, leerlingen en ouders uit de
medezeggenschapsraad en oudervereniging
onderschrijven gezamenlijk dit gedragsprotocol.
Voorwaarden:
•	De school moet proberen pestproblemen te
voorkomen. Het ‘pesten’ moet met leerlingen
bespreekbaar worden gemaakt, waarna met hen
regels worden vastgesteld.
•	Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in
samenwerking met ouders) dat kunnen signaleren en
duidelijk stelling nemen.
•	De school beschikt over een directe aanpak.
•	Indien het probleem niet op de juiste wijze wordt
aangepakt of de aanpak niet het gewenste
resultaat heeft dan is inschakeling van een
vertrouwenspersoon mogelijk.
Regels/afspraken:
•	Bij pesten wordt het inschakelen van de
leerkracht niet opgevat als klikken.
•	Een medeleerling heeft ook de verantwoordelijkheid
om het pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten.
•	Alle leerkrachten en leerlingen zijn verantwoordelijk
voor een goede sfeer in hun groep. Ouders stimuleren
de goede sfeer in de groep.
•	Er wordt adequaat gecommuniceerd.
•	Iedere partij waakt over zijn eigen grenzen.
•	Het is niet de bedoeling dat ouders naar school
komen om eigenhandig een probleem voor hun kind
op te komen lossen. Ouders en leerkrachten tonen
respect voor elkaar; hanteren fatsoenlijk taalgebruik
en treden niet agressief op.
•	Bij problemen van pesten zullen de directie en de
leerkrachten hun verantwoordelijkheid nemen en
indien nodig overleg voeren met de ouders. De inbreng
van ouders blijft bij voorkeur beperkt tot het aanreiken
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van informatie, tot het geven van suggesties en tot het
ondersteunen van de aanpak van de school.
Aanpak van pestgedrag:
Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of
elkaar pesten proberen zij en wij:
1.	er eerst zelf (en samen) uit te komen.
2.	op het moment dat een van de leerlingen er niet
uitkomt (in feite het onderspit delft en verliezer of
zondebok wordt) heeft deze het recht en de plicht het
probleem aan de leerkracht en ouders voor te leggen.
3.	De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor
een verhelderinggesprek en probeert samen met
hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe)
afspraken te maken. Bij herhaling van pesterijen/
ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen sancties (zie
bij consequenties).
4.	Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de
leerkracht duidelijk stelling en houdt een bestraffend
gesprek met de leerling die pest/ruzie maakt. De
fases van bestraffen treden in werking (zie bij
consequenties).
In het Leerling volgsysteem wordt bij de desbetreffende
leerling een aantekening hierover gemaakt en de toedracht
omschreven. Bij herhaling worden ouders op de hoogte
gesteld. Leerkrachten en ouders proberen in goed overleg
samen te werken aan een bevredigende oplossing.
De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en
begeleidt de pester, indien nodig in overleg met de
ouders en/of deskundigen.
Consequenties
Indien de leerkracht het idee heeft dat er sprake
is van onderhuids pesten, dan stelt de leerkracht
een algemeen probleem aan de orde om

langs die weg bij het probleem in de groep te komen.
De leerkracht ziet dat een leerling wordt gepest (of de
gepeste of medeleerlingen komen het bij hem/ haar
melden) en vervolgens leveren stap 1 t/m 4 geen
positief resultaat op voor de gepeste.
De leerkracht neemt duidelijk stelling. De straf is
opgebouwd in 5 fases, afhankelijk hoelang de pester
door blijft gaan met zijn/haar pestgedrag en geen
verbetering toont in zijn/haar gedrag.
Fase 1
• Een of meerdere pauzes binnen blijven.
• Nablijven tot alle leerlingen naar huis zijn.
•	Een schriftelijke opdracht over de toedracht en zijn/
haar rol in het pestprobleem.
•	Door gesprek: bewustwording voor wat hij met het
gepeste kind uithaalt.
•	Afspraken maken met de pester over
gedragsveranderingen. De naleving van deze afspraken
worden op afgesproken momenten geëvalueerd.
Fase 2
•	Een gesprek met de ouders, als voorgaande acties
op niets uitlopen. De medewerking van de ouders
wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het
probleem te maken.
Fase 3
•	Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp
(in- of extern) worden ingeschakeld.
Fase 4
•	Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen
worden om een leerling tijdelijk in een andere groep
te plaatsen binnen de school.
Fase 5
•	In extreme gevallen kan een leerling geschorst of
verwijderd worden.
E.e.a. kan leiden tot plaatsing op een andere school.
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Adviezen aan ouders van leerlingen van onze school
Ouders van gepeste leerlingen:
•	Houd de communicatie met uw kind open, blijf in
gesprek met uw kind
•	Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat,
probeert u contact op te nemen met de ouder(s) van
de pester om het probleem bespreekbaar te maken
•	Pesten op school kunt u het beste direct met de
leerkracht bespreken. Door positieve stimulering kan
het zelfrespect vergroot worden of weer terug komen
•	Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport,
deelname aan scouting of andere clubs
•	Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het
pesten komt
Ouders van pesters:
•	Neem het probleem van uw kind serieus
•	Raak niet in paniek; elk kind loopt kans pester
te worden
•	Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen
• Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet
•	Besteed extra aandacht aan uw kind
•	Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport,
deelname aan scouting of andere clubs
•	Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede
gedrag van uw kind
•	Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van
de school staat
Alle andere ouders:
•	Neem de ouders van het gepeste kind serieus
•	Stimuleer uw kind om op een goede manier met
andere kinderen om te gaan
•	Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem
goed gedrag
•	Geef zelf het goede voorbeeld
•	Leer uw kind voor anderen op te komen
•	Leer uw kind voor zichzelf op te komen
Verder hanteren wij het KANVAS leerlingvolgsysteem
op sociaal- emotioneel gebied, onderdeel van onze
Kanjertraining. Zo krijgen we een beeld van hoe
kinderen zich voelen op school. Dit alles biedt de school
mogelijkheden om het pedagogisch en didactisch
klimaat te optimaliseren.
Tevens gebruiken wij Kanvas om jaarlijks de sociale
veiligheid te monitoren. Daarbij worden alle kinderen uit
de groepen 5 t/m 8 gevraagd een vragenlijst in te vullen,
waarbij zij aan kunnen geven hoe veilig en prettig zij zich
voelen op school.
Daarnaast zijn leerkrachten Gerard Vermeeren en Frank
den Hollander aangesteld als coördinator pestbeleid. Zij
zijn beiden gediplomeerd kanjercoach.

7. overige informatie
7.1. peuterspeelzaal de kleine bas
Kinderen vanaf twee en een half jaar kunnen bij ons
naar De kleine bas komen. Deze peuterspeelzaal bevindt
zich in het gebouw van de Contrabas en werkt nauw
met de basisschool samen. Hier zijn wel kosten aan
verbonden, afhankelijk van uw inkomen.
Kinderen kunnen hier samen spelen met leeftijdgenootjes.
Beweging, creativiteit, sociale vorming, muzikale vorming
en met name de taalontwikkeling vindt De kleine bas
erg belangrijk. Wij gebruiken hiervoor de methode “Doe
meer met Bas”.
Bij deze methode wordt er verteld over onderwerpen, die
de kinderen aanspreken. Zoals: het gezin; opa en oma;
de kinderboerderij; de dierentuin; eten aan tafel enz.
Wij stimuleren hiermee de peuters tot een nog betere
woordenschat.
Er zijn groepen van 16 kinderen verdeeld over de
verschillende gecombineerde dagdelen.
Geïnteresseerde ouders kunnen altijd een afspraak
maken voor een informatief gesprek, telefoonnummer
010 4504759. Informatie wordt overhandigd, zodat
ouders thuis nog eens rustig kunnen nalezen wat
De kleine bas te bieden heeft. Door middel van een
inschrijfformulier kunt u uw kind inschrijven.
7.1.1. schooltijden en vakanties
groepen 1 tot en met 8
maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag
08.30 uur - 12.00 uur
13.00 uur - 15.00 uur groepen 1 tot en met 8
woensdag
08.30 uur – 11.45 uur
vakanties en (les-)vrije dagen
In de kalender, die los van deze schoolgids jaarlijks
uitgegeven wordt, zijn alle vakanties etc. vermeld.
De scholen hebben, binnen bepaalde voorwaarden, de
vrijheid om zelf invulling te geven aan de verdeling van
de schooltijden over 8 leerjaren. Er is wel een wettelijke
verplichting van het aantal lesuren dat minimaal per
schooljaar gegeven moet worden. Hieraan wordt
voldaan. We hebben naast de reguliere vakanties een
aantal lesvrije dagen gepland voor dit schooljaar.
Op deze lesvrije dagen kan gebruik gemaakt worden van
de BSO.
Ook plannen we jaarlijks een aantal studiedagen.
Op deze dag kan geen gebruik gemaakt worden van de
TSO!
7.1.2. verzuim / buitengewoon verlof
Als uw zoon of dochter ziek is of om andere redenen niet
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naar school kan komen, verzoeken
wij u ons hiervan vóór 8.30 uur
op de hoogte te stellen. Dit kunt u
telefonisch, per e-mail, of middels
een briefje dat bij de groepsleraar
wordt afgegeven, doen. Onderwijs is
van groot belang voor de toekomst
van uw kind. Onderwijs vergroot
de kansen van uw kind in de
maatschappij van morgen. Het is
daarom heel belangrijk dat uw kind
alle lessen op school volgt. Gemiste
lessen kunnen daarom later gemiste
kansen zijn.
De Nederlandse overheid vindt dat
ook en heeft in de leerplichtwet
vastgelegd dat ieder kind naar
school dient te gaan. Een kind
mag dus nooit zomaar van school
wegblijven!
Indien verlof wordt verleend
zullen aan de leerling taken
worden meegegeven, zodat het
onderwijsproces zoveel mogelijk
gecontinueerd wordt.
Buitengewoon verlof wordt alleen
verleend als er sprake is van:
* bepaalde andere religieuze
feestdagen
*	de onmogelijkheid in
schoolvakanties met vakantie te
gaan
Indien en uitsluitend als door
de specifieke aard van het
beroep ( seizoen arbeid ) van
één van de ouders het gezin niet
tenminste twee weken tijdens de
schoolvakanties met vakantie kan
dan mag éénmaal per jaar voor
ten hoogste tien dagen vrij worden
gegeven. Een werkgeversverklaring
is hierbij een vereiste. Deze dagen
mogen niet in de eerste twee weken
van een schooljaar vallen.
* andere gewichtige
omstandigheden
Bij ernstige ziekte overlijden
of begrafenis/ crematie van
bloedverwanten of hun partners.
Uw kind kan maximaal vier dagen
verlof krijgen wanneer het gaat om
ouders (eerste graad), twee dagen
wanneer het gaat om broers, zussen
of grootouders (tweede graad) en één
dag verlof voor oom, tante, neef, nicht
of overgrootouders (derde graad).

Bij huwelijk van familie (eerste,
tweede, derde graad), 12½, 25,
40 en 50-jarig huwelijksfeest en
ambtsjubilea van familie (eerste
en tweede graad) mogen wij
één dag verlof verlenen. Voor
gezinsuitbreiding krijgt uw kind
maximaal één dag verlof.
Medisch sociale omstandigheden:
hiervoor is een verklaring van een
arts of een maatschappelijk werk(st)
er vereist.
Ouders dienen minstens twee
weken (afhankelijk van de aard van
de aanvraag) vooraf een verzoek
voor buitengewoon verlof in met
gebruikmaking van het formulier
‘Aanvraag buitengewoon verlof’. De
formulieren zijn bij de directie van de
school te verkrijgen.
Op grond van het hiervoor
vermelde, mag de directeur van
de school tot een maximum van
tien dagen verlof geven. Voor meer
dan tien dagen dient u altijd een
schriftelijke aanvraag te doen bij
de leerplichtambtenaar van de
gemeente Capelle aan den IJssel.
Bij overtredingen wordt
hiervan melding gedaan bij de
leerplichtambtenaar, die een proces
verbaal kan opmaken en eventueel
een geldboete kan opleggen. Op de
school is een informatiebulletin ‘de
leerplichtwet’ op te halen.
Mocht u bezwaar hebben tegen
de genomen beslissing, dan kunt u
binnen 6 weken een bezwaarschrift
indienen bij degene die de
aanvraag heeft behandeld. Binnen
6 weken moet dan het uiteindelijke
besluit schriftelijk aan u worden
meegedeeld.
Als u het nog niet eens bent
met het genomen besluit kunt
u hierover in beroep gaan bij de
arrondissementsrechtbank in
Rotterdam. Aan zo’n juridische
procedure zijn kosten verbonden.
TOT SLOT: TE LAAT KOMEN
WORDT OOK TOT VERZUIM
GEREKEND EN ZAL BIJ
HERHAALDELIJK VOORKOMEN
GEMELD WORDEN BIJ DE
LEERPLICHTAMBTENAAR.

7.1.3. gedragscode t.a.v. kleding
in de school
De directie van de Contrabas kan,
in alle redelijkheid, eisen stellen aan
de kleding van haar medewerkers,
maar uiteraard ook aan de kleding
van de leerlingen. Wij zullen
kleding ter sprake brengen met
desbetreffende mensen wanneer er
sprake is van bijvoorbeeld extreem
uitdagende en/ of slordige kleding
(b.v. te seksueel getinte kleding,
negatief opvallende piercings en
tatoeages) of extreem afwijkende
kleding, voor zover dit geen kleding
betreft die een uiting is van een
geloofs- of levensovertuiging.
Het volledige protocol is
opgesteld in samenspraak met de
medezeggenschapsraad en ligt voor
u op school ter inzage.
7.1.4. medicijnprotocol
Door ons bestuur de RVKO is
een protocol opgesteld t.a.v. het
verstrekken van medicatie en het
verrichten van kleine medische
handelingen. In principe mogen wij
kinderen geen medicijnen geven,
tenzij ouders daar schriftelijk
toestemming voor hebben
gegeven. Zo is het geven van een
paracetamol niet zonder meer
toegestaan, omdat kinderen er
een allergische reactie op kunnen
hebben. Zodra leerkrachten
een actieve rol moeten spelen
in het toedienen van medicatie,
moeten ouders het formulier “Het
verstrekken van medicijnen op
verzoek” invullen. Dit formulier kunt
u bij de directie ophalen.
Aan het begin van elk nieuw
schooljaar zal u gevraagd worden
een uitgebreid SOS-formulier in te
vullen. Op dit formulier kunt u o.a.
aangeven of u kind ergens allergisch
voor is, bijv. voor paracetamol,
pleisters etc.
7.1.5. leerlingparticipatie
Ongeveer zes leerlingen uit de
groepen 8 worden door hun
klasgenootjes gekozen om deel
te nemen in de leerlingenraad. De
leerlingenraad komt gemiddeld
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één keer per twee weken bijeen en
wordt geleid door de directeur. Zowel
leerlingen als de directeur brengen
onderwerpen in om te bespreken.
Ideeën/ bespreekpunten vanuit
de leerlingenraad worden door de
directeur meegenomen om binnen
het team te bespreken.
Verder wordt tweejaarlijks
de kinderen uit de groepen
6 t/m 8 gevraagd om een
kwaliteitsvragenlijst in te vullen.
Hiermee kunnen zij aangeven waar
zij wel of niet tevreden over zijn en
welke suggesties ze nog hebben.
Vanaf groep 6 worden de
kinderen betrokken bij de
10-minutengesprekken. Per slot van
rekening zijn zij de eigenaar van hun
eigen rapport.
7.1.6. algemene zaken
Trakteren
Wanneer een leerling zijn verjaardag
viert, is het gebruikelijk dat hij/
zij de kinderen in de klas en de
meester/juf van zijn groep trakteert.
Wij verzoeken u dringend om
geen snoep te trakteren maar iets
gezonds. Veel ouders en de TSO
klagen over het feit dat de kinderen
geen lunch meer willen vanwege het
vele snoep dat ze soms krijgen. Op
onze website staan veel suggesties
voor een gezonde en leuke traktatie.
Leerlingen trakteren geen vrienden
of familieleden in andere groepen.
Kleuters mogen ook de leraren van
de aangrenzende kleutergroepen
trakteren. Leerlingen van de groepen
3 t/m 5 mogen de leraren van de
overige groepen 3 t/m 5 trakteren,
tevens de conciërge en de directie.
Leerlingen van de groepen 6 t/m 8
trakteren eventueel de leraren van
de overige groepen 6 t/m 8, tevens
de conciërge en de directie.
Pauzehapje kleuters
Wij vragen u om uw kind iets
gezonds mee te geven voor tijdens
het pauzehapje. Geen koek, mars
en ander soort snoep. Wij willen de
kinderen leren dat gezond ook lekker
kan zijn en dat dat een veel beter
alternatief is dan al die koekjes etc.

Tevens is onze ervaring dat kinderen
fruit moeten leren eten en dat eerder
doen als ze elkaar zien eten.
Speelgoed
Leerlingen mogen in principe
géén speelgoed mee naar school
nemen. Uitzonderingen hierop zijn
de speelgoedmiddag (de eerste
vrijdag van elke maand) in de
kleutergroepen, hun verjaardag,
de dag na Sint Nicolaas en op
dierendag.
Gymles
Wij vragen u uw zoon of dochter
sportieve kleding mee te geven
als zij gaan gymmen. Indien het
een keer vergeten is, krijgt uw
kind kleding te leen van ons. Deze
worden vervolgens op school
gewassen. Alle leerlingen krijgen de
gelegenheid om na de gymlessen
te douchen, wat wij met het oog op
persoonlijke hygiëne stimuleren.
Hiervoor nemen de leerlingen een
handdoek mee en voor wie dat wil
badslippers. Indien uw kind niet
kan deelnemen aan de gymles,
verwachten wij altijd van u een
schriftelijk verzoek hiertoe. Er
kan dan besloten worden dat uw
kind gedurende de gymles bij een
parallelgroep geplaatst wordt, zodat
de tijd zinvol besteed wordt.
Hoofdluis
Hoofdluis is geen schande maar
wel een lastig probleem. Er hoeft
dus geen taboe meer op te heersen.
Iedereen kan hoofdluis krijgen. Veel
mensen krijgen al jeuk als ze aan
hoofdluis denken. Ze willen er zo
snel mogelijk vanaf. Onze aanpak
kan daarbij helpen. Met behulp van
zogenaamde “luizenouders” worden
de leerlingen in de eerste week
na elke vakantie gecontroleerd op
hoofdluis. Hierdoor wordt ook het
hebben van hoofdluis een normaal
besproken onderwerp. Per slot van
rekening heerst er ook geen taboe
op kinderziekten....
In overleg met de schoolarts is een
protocol opgesteld. Dit betekent
dat er na twee weken tevens een

hercontrole plaats zal vinden.
Indien er hoofdluis in een groep
geconstateerd wordt, worden de
ouders hiervan schriftelijk (via de
leerlingen) op de hoogte gesteld.
Tevens zal dit bij de deur van de
klas te zien zijn door middel van
een brief. Wij verwachten dan van
de ouders hun medewerking bij het
goed behandelen (indien er bij die
leerling hoofdluis is gevonden) en
zelf controleren van de kinderen. De
betreffende groep zal na een week
nogmaals gecontroleerd worden
en daarna de algemene hercontrole
nog ondergaan.
Heeft u bezwaar tegen deze
controle dan dient u dit schriftelijk bij
de directie te melden.
Wij hebben de ervaring dat op deze
manier verspreiding zoveel mogelijk
beperkt blijft.
Sinterklaas
Vanzelfsprekend doet de
Goedheiligman ook onze school aan
en vieren wij zijn verjaardag met z’n
allen. De leerlingen van de groepen
1 t/m 4 krijgen van Sint Nicolaas
een cadeautje. De leerlingen van de
groepen 5 t/m 8 maken voor een
klasgenoot een surprise met daarin
een cadeautje, waarvoor zij van de
oudervereniging geld krijgen. Elk jaar
weer is het een groot feest voor jong
en oud, waarbij veel ouders hun hulp
aanbieden.
Kerstmis
Dit feest krijgt de nodige aandacht.
Naast activiteiten in de verschillende
groepen vindt er per bouw een
gemeenschappelijke viering
plaats. Ook wordt er een kerstdiner
georganiseerd in de alle groepen,
waarbij de kinderen en ouders zelf
gerechten bereiden. Voorafgaand
hebben we een lampionnenoptocht
door de wijk. Een en ander wordt
mede georganiseerd m.b.v. de
oudervereniging en hulpvaardige
ouders.
Pasen
Dit feest wordt uiteraard ook
gevierd. Dit doen we o.a. door het
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organiseren van een paasontbijt. Op
hun paasbest komen de kinderen
naar school om gezamenlijk
te genieten van een heerlijk
ontbijt, aangeboden door de
oudervereniging.
Contrabasdag
Jaarlijks vieren we Contrabasdag.
Een dag, anders dan andere dagen,
een feestdag! De invulling van die
dag wordt kort vooraf aan ouders en
leerlingen bekend gemaakt.
Project
Doorgaans organiseren wij één keer
per jaar een schoolproject. Deze
staat geheel in het teken van een
bepaald thema. Daarbij vinden er
wat meer bijzondere activiteiten
plaats, als gastsprekers in de klas,
een excursie etc.
Naschoolse activiteiten
Jaarlijks worden er voor
leerlingen naschoolse activiteiten
georganiseerd. Deze hebben een
sportief of cultureel karakter. Er kan
hier een beperkt aantal leerlingen
aan mee doen.
Schoolreis
Voor de leerlingen is het een
geweldig feest: de jaarlijkse
schoolreis. De groepen 1-2, de
groepen 3-4 en de groepen 5 t/m 7
gaan doorgaans los van elkaar naar
een leuke bestemming.
Kamp en afscheid groep 8
De leerlingen van de groepen 8
gaan einde van het schooljaar op

schoolkamp. Zij beleven heerlijke
dagen en nachten, waarna zij
versleten, maar voldaan weer
huiswaarts keren. Voor het
schoolkamp wordt aan de ouders
van deze leerlingen een extra
bijdrage gevraagd.
Na acht jaar basisschool is er
natuurlijk alle reden om het afscheid
van groep 8 een feestelijk tintje
te geven. Dit gebeurt altijd in
samenspraak met de ouders van
groep 8.
Sportdagen
Voor alle leerlingen van onze
school worden met behulp van
onze vakleerkracht sportdagen
georganiseerd. De afgelopen
jaren werden deze georganiseerd
rondom de landelijk feestdag De
Koningsspelen. De activiteiten op
deze dagen vinden plaats op het
grasveld bij de school.
Ontruimen bij calamiteiten
Minstens een keer per jaar vindt
er een ontruimingsoefening plaats
om zo de kinderen te leren hoe te
handelen bij eventuele calamiteiten.
Daarbij kunnen ouders soms een
rol spelen, omdat op zo’n moment
er vaak ouders aanwezig zijn in de
school. Zeker als u kinderen aan het
begeleiden bent bij een activiteit, is
het belangrijk te weten hoe u dient
te handelen. Hulpouders krijgen
dan ook aan het begin van het
schooljaar een schriftelijke uitleg
hierover.

Schoolmelk
Wanneer u wilt, dat uw zoon of
dochter op school melk krijgt, dient
u hiervoor een inschrijfformulier
in te vullen, dat op school bij de
conciërge verkrijgbaar is. Wij sturen
het door u ingevulde formulier
op naar Campina, die wat betreft
de betaling het contact met u
onderhoudt. Van Campina hoort u
op welke dagen er melk verstrekt
wordt. Eventuele wijzigingen dient u
zo spoedig mogelijk aan Campina
door te geven.
sportactiviteiten
Jaarlijks nemen wij deel aan diverse
buitenschoolse sportactiviteiten,
zoals de wintercross, basketbal,
korfbal enz. Tijdig krijgen de
leerlingen informatie mee naar
huis, waarin staat wanneer een en
ander plaatsvindt. In overleg met
u kunnen zij zich dan opgeven.
Het schoolteam begeleidt, mits
onder schooltijd, de diverse
sportactiviteiten ter plekke. Wij
verzoeken u, indien uw zoon of
dochter deelneemt aan één of
meerdere activiteiten, zelf te zorgen
voor het brengen en halen van uw
zoon of dochter.
fotograaf
De schoolfotograaf komt jaarlijks
op school voor het maken van
groepsfoto’s en individuele foto’s.
Het is mogelijk meerdere kinderen
uit een gezin samen te laten
fotograferen, de zgn. broertje/
zusje foto. Voorwaarde is dat de
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kinderen bij ons op school moeten zitten of op onze
peuterspeelzaal De kleine bas.
privéfoto’s en social media
Soms worden er privé foto’s door ouders genomen
wanneer bijvoorbeeld hun kind zijn verjaardag viert op
school, of bij een sponsorloop of bij een andere activiteit
op school enz. Dan staan er vaak ook andere kinderen
op de foto. Op zich is dat geen probleem, maar het
wordt een ander verhaal als die foto’s openbaar worden,
doordat ze bijvoorbeeld op Facebook worden geplaatst.
Dan hebben we te maken met de Wet op de privacy, en
dat houdt in dat je niet zo maar foto’s gebruiken mag
zonder daarvoor toestemming te hebben gekregen van
de ouder van het betreffende kind. Dit klinkt natuurlijk
erg formeel, maar zo is wel de wet.
Daarom verzoeken wij u hier rekening mee te houden
en terughoudend te zijn met plaatsen van foto’s
op het internet. Wij zijn als school uiteraard niet
verantwoordelijk voor bovenstaande, maar wij vinden
het wel uiterst belangrijk dat u hiervan op de hoogte
bent.
sponsoring
Sponsoring moet gezien worden als het verstrekken van
diensten, gelden en goederen aan school, personeel en
leerlingen, waarvoor een sponsor een tegenprestatie
verlangt.
Schenkingen vallen hier dus niet onder. Bij sponsoring

kan gedacht worden aan lesmateriaal, advertenties,
producten, en het sponsoren van activiteiten, gebouw
en inrichting.
Bij sponsoring hanteren we de volgende
uitgangspunten:
Het moet verenigbaar zijn met de pedagogische
en onderwijskundige taak en doelstelling, het mag
niet in strijd zijn met de kwaliteit van het onderwijs,
het mag de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en
onafhankelijkheid van het onderwijs en de Contrabas
niet in gevaar brengen.
Op dit moment worden wij niet gesponsord.
7.1.6. bso en tso
Vanzelfsprekend bestaat bij ons de mogelijkheid gebruik
te maken van de BSO (voor- en naschoolse opvang)
en de TSO (overblijf). De organisatie hiervan ligt in
handen van twee verschillende bedrijven. De BSO wordt
verzorgd door IJsselkids en de TSO door Fit-kidz. Beide
bedrijven verzorgen de opvang hier op school en niet
op een andere locatie. Voor meer informatie omtrent de
tijden en prijzen verwijzen wij naar onze website en de
jaargids, die jaarlijks uitgegeven wordt.
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7.1.7. plattegrond
(De situatie in schooljaar 2018 – 2019)
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