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Een woord vooraf
In deze schoolgids kunt u lezen wat u van De Rietakker mag verwachten. We
vertellen wat we belangrijk vinden, hoe we werken met de kinderen en over de
kwaliteit van het onderwijs dat we geven. De gids is bedoeld voor de ouders en
verzorgers van de kinderen die nu op De Rietakker zitten, maar ook voor de
ouders van toekomstige leerlingen. Hoe meer u weet over de dingen die we
doen op school, hoe beter we kunnen samenwerken op het gebied van
onderwijs en opvoeding.
De schoolgids wordt jaarlijks aangepast. Naast deze schoolgids geven we
jaarlijks aan de start van het schooljaar een digitale jaarkalender uit. Alle
uitstapjes, schoolactiviteiten en vrije dagen staan hierop vermeld. Als u meer
wilt weten over wat u leest in deze gids bent u altijd van harte welkom om te
komen kijken op onze school! Voor snelle en actuele zaken kunt u de
‘Rietakkerapp’ downloaden in de appstore en ons volgen op Twitter.
Namens het schoolteam,
Jan Buis (directeur)

2

Inhoudsopgave
Organisatie en bestuur ........................................................................................................................... 5
Beleidsvorming .................................................................................................................................... 5
Directie ................................................................................................................................................ 6
Managementstatuut ........................................................................................................................... 6
Onderwijsinspectie .............................................................................................................................. 6
Schoolplan ........................................................................................................................................... 6
Visie en waarden van De Rietakker ....................................................................................................... 7
Visie ..................................................................................................................................................... 7
Rietakkerwaarden ............................................................................................................................... 8
Wie is Rico? ......................................................................................................................................... 9
............................................................................................................................................................. 9
Algemene informatie De Rietakker ...................................................................................................... 10
Leerlingaantallen ............................................................................................................................... 10
Huisvesting en omgeving van de school ........................................................................................... 10
AVG .................................................................................................................................................... 10
Klachtenregeling ................................................................................................................................ 11
Contact .......................................................................................................................................... 11
Pestprotocol ...................................................................................................................................... 12
Schorsing ........................................................................................................................................... 12
Team ...................................................................................................................................................... 13
Teamindeling ..................................................................................................................................... 13
Scholing team 2020-2021 .................................................................................................................. 13
Leeruniek ....................................................................................................................................... 14
ICT .................................................................................................................................................. 15
PCM ............................................................................................................................................... 16
Beeldcoaching ............................................................................................................................... 17
De inzet van studenten ..................................................................................................................... 18
Foto’s en /of video’s ...................................................................................................................... 18
Uitleg Dalton Werkwijze....................................................................................................................... 19
Het onderwijsconcept van de school ................................................................................................ 19
Het onderwijs op De Rietakker ............................................................................................................ 20
Leerlingvolgsysteem .......................................................................................................................... 20
3

Homogene groepen ........................................................................................................................... 21
Lesuren tabel ..................................................................................................................................... 21
Muziekles ....................................................................................................................................... 21
Gymles ........................................................................................................................................... 22
Praktische en inhoudelijke informatie ................................................................................................. 23
Schooltijden ....................................................................................................................................... 23
Vakanties, vrije dagen en studiedagen ............................................................................................. 23
Absentie van leerlingen ..................................................................................................................... 23
Verlof ................................................................................................................................................. 23
De GGD voor kinderen in het basisonderwijs ................................................................................... 24
Gezondheidsonderzoeken ............................................................................................................. 24
Parkeren ............................................................................................................................................ 24
Eigendommen van kinderen /gevonden voorwerpen ...................................................................... 25
Jassen en tassen ................................................................................................................................ 25
Organisatie voor buitenschoolse opvang .......................................................................................... 25
Rietakkerapp, Website, Twitter etc. .................................................................................................. 25
Activiteiten op De Rietakker ................................................................................................................ 27
Groeps-, rapport- en ouderavonden ................................................................................................. 27
Het beginfeest ................................................................................................................................... 27
Klas op de planken............................................................................................................................. 27
Vieringen en bijzondere dagen ......................................................................................................... 27
KIDS.................................................................................................................................................... 28
Bijdrage.......................................................................................................................................... 28
Ouders ................................................................................................................................................... 29
Medezeggenschapsraad .................................................................................................................... 29
Schoolcommissie De Rietakker en vrijwillige ouderbijdrage ............................................................ 29
Klassenouders.................................................................................................................................... 30
Op zoek naar een goede school?.......................................................................................................... 31
Stap 1: Oriëntatie .............................................................................................................................. 31
Stap 2: Kennismakingsgesprek/rondleiding ...................................................................................... 31
Stap 3: Aanmeldingsformulier ........................................................................................................... 31
Stap 4: Instromen .............................................................................................................................. 31
Informatieboekje kleutergroepen ..................................................................................................... 32

4

Organisatie en bestuur
De Rietakker is een van de tien locaties van de Stichting Delta De Bilt voor
primair Onderwijs. Bij de start van de stichting in 2008 is gekozen voor het
model van een toezichthoudend bestuur als hoogste orgaan en een algemeen
directeur die de dagelijkse leiding over de stichting heeft. Iedere school wordt
geleid door een integraal verantwoordelijke schooldirecteur. Het bestuur en
management wordt ondersteund door een gezamenlijke administratie en een
directeur in algemene dienst. Het bestuur vergadert gemiddeld acht keer per
jaar samen met de algemeen directeur. De algemeen directeur vergadert
ongeveer tien keer per jaar met de schooldirecteuren (Deltaberaad).
Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR), waarmee de
schooldirecteur namens het schoolbestuur overlegt. Bovenschools is er tevens
een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarmee de algemeen
directeur namens het bestuur overlegt. Daarnaast zijn er diverse netwerken
voor ouders en personeelsleden van onze scholen. Enkele voorbeelden: Intern
Begeleiders, ICT-coördinatoren, leerkrachten van groepen 1-2, groepen 3-4 enz,
vertegenwoordigers van oudercommissies, veiligheidscoördinatoren,
stagebegeleiders etc.
De afgelopen jaren hebben het bestuur en de algemeen directeur een begeleid
traject doorlopen om de transitie mogelijk te maken naar het model van
Bestuur en Raad van Toezicht. De algemeen directeur werd eind 2014
directeur-bestuurder en in die hoedanigheid fungeert hij als het bevoegd
gezag. Het toezichthoudend bestuur werd eind 2014 formeel de Raad van
Toezicht. In de dagelijkse praktijk is de organisatie van de stichting zoals
hierboven beschreven min of meer gelijk gebleven.
Beleidsvorming

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de algehele
beleidsvoorbereiding, de uitvoering en de evaluatie daarvan. Hij is voorzitter
van het ‘Delta-beraad’, het overleg van de directeuren. Het
managementstatuut vormt hiervoor de formele basis. De locatiedirecteuren
voeren op schoolniveau het vastgestelde onderwijskundig en financieel beleid
uit en zijn belast met de dagelijkse leiding. Op het stichtingskantoor zijn tevens
stafmedewerkers aanwezig. De stafdirecteur valt hiërarchisch onder de
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algemeen directeur. De schooldirecteuren stellen jaarlijks een jaarverslag op,
waarin volgens een afgesproken format verslag wordt gedaan van een scala
aan schoolaangelegenheden. De algemeen directeur rapporteert periodiek aan
het bestuur over de voortgang in de uitvoering van het beleid en de resultaten
van het beleid.
Directie

Van Stichting Delta De Bilt, waar De Rietakker onder valt, is Martin van Veelen
de directeur-bestuurder. Op iedere school van de stichting is een directeur
aangesteld, op De Rietakker is dat Jan Buis.
Managementstatuut

Het bestuur van de Stichting Delta is formeel ‘het bevoegd gezag’. De directeurbestuurder van de stichting vertegenwoordigt het bestuur in de contacten met
de schooldirectie, mede op basis van verkregen mandaten van het bestuur. De
verhouding tussen bestuur, directeur-bestuurder en schooldirecteuren is
geregeld in een managementstatuut.
Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs inspecteert en controleert namens de overheid
de kwaliteit van het onderwijs en de andere wettelijke voorwaarden waaraan
een school moet voldoen.
Schoolplan

De school beschikt over een schoolplan dat steeds voor vier jaar wordt
vastgesteld. In het schoolplan geven we aan wat onze visie op onderwijs is, wat
we als onze missie zien en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs bewaken en
waar mogelijk verbeteren. Tevens geven we aan hoe we de door de overheid
vastgestelde kerndoelen van het onderwijs willen bereiken.
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Visie en waarden van De Rietakker
Visie

Wij willen dat iedereen die onze school binnenstapt zich welkom weet. Er
heerst binnen onze school een sfeer waarin je je prettig voelt. Wij gunnen het
eenieder zijn eigenheid te behouden.
Op De Rietakker mag iedereen zijn talenten inzetten en ontwikkelen. Hier
wordt creatief denken gestimuleerd. We geven elkaar verantwoordelijkheid.
We vertrouwen erop dat je lef durft te tonen, initiatiefrijk bent en de
uitdagingen die je nog tegenkomt aangaat.
Door samen te werken leer je van elkaar, doe je ideeën op, word je sterker.
Deze bagage geeft je handvatten die je zelfredzaamheid bevorderen. We
genieten van wat goed gaat.
Hier leggen we samen de fundering voor je toekomst, waardoor je tot grote
hoogte kunt reiken. Na De Rietakker heb je als kind de moed jouw toekomst
tegemoet te treden en vertrouwen wij als leerkrachten en ouders erop dat je
de capaciteiten hebt om jouw toekomst aan te kunnen.
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Rietakkerwaarden

In schooljaar 2018-2019 hebben we onze waarden opnieuw tegen het licht
gehouden en kwamen we tot de conclusie dat deze niet meer helemaal pasten
bij hoe wij de Rietakker zien en wat wij als team belangrijk vinden. We hebben
onze waarden aangepast en in een mindmap gezet. Een professionele
illustrator heeft dit vorm gegeven in onderstaande waardenboom.
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Wie is Rico?

Rico helpt ons om te communiceren met de kinderen en de ouders m.b.t. onze
missie, visie en waarden. Zijn naam is een samentrekking van ‘Rietakker’ en
‘Communicatie’. Rico is een samengesteld dier. Hij heeft de kop van een panda,
het lijf van een tijger en de staart van een vos. De panda is gekozen vanwege
zijn sociale karakter en zijn hoofd helpt ons de boodschap op de juiste manier
te verwoorden. De tijger staat voor moed. Moed is nodig om zaken aan te
pakken waar je tegenaan loopt en die je graag anders ziet. De vos helpt ons om
de zaken waar we dagelijks mee aan de slag gaan op een goede en slimme
manier aan te pakken. Onze sociale, moedige en slimme Rico helpt ons om met
elkaar in gesprek te komen over onze waarden en visie van De Rietakker.
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Algemene informatie De Rietakker
Leerlingaantallen

De Rietakker heeft ongeveer 230 leerlingen verdeeld over 9 groepen, waarvan
twee groepen 1 (4-jarigen). Prognoses wijzen uit dat dit de komende jaren
stabiel zal blijven. Er werken 17 personeelsleden.
Huisvesting en omgeving van de school

In 2019 heeft er een verbouwing plaatsgevonden. Het voormalige
computerlokaal is een groepslokaal geworden. In het groepslokaal (onder de
trap) is een personeelsruimte gecreëerd met werkplekken voor de
leerkrachten. Ook is er een ruimte gemaakt waar met leerlingen individueel of
in kleine groepen kan worden gewerkt. Op de benedenverdieping zijn vijf
groepslokalen, een speellokaal voor de kleuters en een grote zaal die voor
allerlei activiteiten wordt gebruikt (na schooltijd als B.S.O.).
Bovendien is er een kantoor voor de directeur en een werkruimte voor de
intern begeleider.
Op de bovenverdieping zijn vier groepslokalen. Tussen de lokalen bevinden zich
ruimtes, waar zonder direct toezicht zelfstandig gewerkt kan worden.
Die Rietakker ligt in een wijk met voldoende leerlingen en door positieve
ontwikkelingen in de laatste jaren is de school flink gegroeid.
Het schoolgebouw ligt in een woonwijk, met zowel eengezinswoningen als lage
flatwoningen. Het is een buurt met veel groenvoorzieningen. Het
schoolgebouw dateert uit 1958.
AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
van toepassing. Elk schooljaar krijgen ouders/verzorgers een
toestemmingsformulier waarop zij wel/niet akkoord geven over het intern
delen van privacygevoelige gegevens van hun kind. Denk hierbij aan
foto’s/video’s in de Rietakkerapp, adressenlijst naar ouders van klasgenoten of
gefilmd worden in de klas voor onderwijsdoeleinden. Dit formulier is geldig
voor één schooljaar en wordt daarna vernietigd.
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Klachtenregeling

Van klachtenregelingen hoop je, als school, dat er nooit gebruik van behoeft te
worden gemaakt. Niettemin vinden we het zinvol, dat wel duidelijk is wat er
met klachten gebeurt als die er toch zijn.
De scholen van de Stichting Delta De Bilt hanteren een landelijk geldende,
algemene klachtenregeling in het kader van de Kwaliteitswet Onderwijs. Als u
een klacht heeft, is deze in de praktijk vrijwel altijd binnen school op te lossen.
Indien u meent dat u voor klachten (van welke aard dan ook) geen gehoor vindt
bij de groepsleerkrachten kunt u zich wenden tot de directeur van de school,
de contactpersoon in de school of de algemeen directeur van de Stichting
Delta. Deze kunnen zorgen voor een adequate doorverwijzing binnen de
school, binnen de stichting of naar de onafhankelijke externe contactpersoon,
die niet in dienst van de Stichting is. Deze kan proberen te bemiddelen of u
verwijzen naar een onafhankelijke landelijke klachtencommissie. De school is
aangesloten bij de Klachtencommissie van de Besturenraad PCO. De algemene
klachtenregeling is op school ter inzage. U kunt ervan op aan, dat elke klacht
serieus zal worden behandeld.
Contact

De school is aangesloten bij de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs,
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag Tel: 070 – 3925508( info@gcbo.nl)
- Contactpersoon in de school: Anouk Bloemendal tel 030-2203355
- Directeur-bestuurder van de Stichting Delta De Bilt: Martin van Veelen,
tel. 030-2211552.
-Externe Vertrouwenspersoon: Jeroen Meijboom, tel.0104071599
evp@cedgroep.nl
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Pestprotocol

Het protocol is ge-updatet naar aanleiding van de invoering van Rico.
Rico staat borg voor Rietakkercommunicatie.
De visie en de waarden spelen een belangrijke rol bij het omgaan met pesten.
Dit is toegepast op verschillende onderdelen en maakt dat het protocol aansluit
bij de aanpak die de school hanteert voor het creëren van een sociaal veilige
school. Op onze website www.rietakker.nl vindt u onder het kopje ‘Algemene
informatie’ ons pestprotocol.
Schorsing

Indien er in de schoolcarrière van het kind incidenten plaatsvinden die binnen
de context van de school grensoverschrijdend zijn, kan de school besluiten om
het betreffende kind te schorsen.
Schorsing zal altijd plaatsvinden in overleg met de ouders. Hiermee is schorsen
een middel om in te grijpen in de ontstane situatie. Vervolgens zal er door de
directeur, de groepsleerkracht, de intern begeleider en de ouders van het kind
een plan worden opgesteld om de ontstane situatie op te lossen. Het bevoegd
gezag, de leerplichtambtenaar en de Onderwijsinspectie worden op de hoogte
gebracht.
In enkele gevallen blijkt het middel schorsen niet effectief in het herstellen van
de ontstane situatie. In dat geval kan de school overgaan tot verwijdering van
het kind. Ook dit zal altijd in samenwerking met de ouders en het bevoegd
gezag geschieden.
Over deze bijzondere situaties, verdere procedures en wettelijke termijnen is in
de Wet Primair Onderwijsbeleid geformuleerd. Dit ligt op school ter inzage.
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Team
Teamindeling

Kristel Dielen
Tatiana Berns
Geertje van Genderen
Agnes van Reenen
Maureen van Boxtel
Maaike van Rossum
Anouk Bloemendal
Karen Sijssens
Esther Scholtens
Michelle Visser
Thomas Hagen
Margriet van den
Beukel
Arend Kulsdom
Rianne van der Meijden
Sebastiaan Klok
Kirsten van Arnhem
Jan Buis

IB:
Bo:
Eo:
Amb:
Dir:

Maandag Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Gr 1
Gr 2
Gr 3
Gr 4
Gr 5
Gr 6
Gr 7
Gr 8

Gr 1
Gr 2
Eo
Amb
Gr 4
Gr 3
Gr 5
Gr 6
Gr 7
Gr 8

Gr 1
Eo
Gr 2
Gr 3
Amb
Gr 4
Gr 5
Gr 6
Gr 7
Gr 8

Gr 1
Gr 2
Gr 3
Gr 4
Gr 5
Gr 6
Gr 7
Gr 8

Gr 1
Gr 2
Gr 3
Gr 4
Gr 5
Gr 6
Gr 7
Gr 8

Eo
Amb
Dir

Eo
Eo
Bo
IB
Dir

Eo
IB
Dir

Eo
Bo
IB
Dir

Eo
Dir

Intern begeleider
Bewegingsonderwijs
Extra ondersteuning
Ambulante taken
Directie

Scholing team 2020-2021

Komend jaar gaan we verder met onderwerpen die we in het vorige schooljaar
zijn gestart. Hieronder worden deze kort toegelicht.
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Leeruniek

Leeruniek is een alternatief voor het eindeloos vastleggen en documenteren in
volgsystemen, groeps- en handelingsplannen, evaluaties, sociaal-emotionele
vragenlijsten, afvinklijsten en dossiers.
Het softwareprogramma koppelt met het bestaande administratiesysteem
(Parnassys) en brengt de grote hoeveelheid (leer-) gegevens terug tot de
essentie. Door de automatische analyses van leerresultaten en het slim
bijhouden van de sociaal-emotionele ontwikkeling, kan je nu zonder groepsplan
je onderwijs planmatig en beredeneerd afstemmen op de behoeften van je
leerlingen. Zo word je als leerkracht ontlast van de administratieve rompslomp
en kan je je richten op het geven van goed onderwijs.
Met dit programma krijg je een goed beeld van de leerlingen door de jaren
heen, wel ben je als leerkracht nog steeds leidend bij de suggesties die worden
geboden.
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ICT

Het computerlokaal is opgeheven. In de groepen wordt gebruik gemaakt van
Ipads. ICT wordt ingezet als het meerwaarde heeft voor het onderwijs. Dit zal
de komende jaren ingericht moeten worden op een manier, zodat kinderen
klaar zijn om te functioneren in een constant veranderende samenleving. Dat
betekent dat flexibiliteit en creativiteit een prominente plek in alle vakken
moet krijgen. Leren is leuk en gaat veel verder dan het
klaslokaal/computerlokaal.
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PCM

Het team heeft een driedaagse cursus gevolgd om beter te kunnen aansluiten
bij de behoeften van kinderen en te groeien als professionele organisatie.
Het Process Communication Model is een gedrags- én communicatiemodel dat
vanuit een gestructureerde methodiek helderheid geeft in:
• eigen gedrag en interne communicatie
• het gedrag en de communicatiestijl van anderen
• het waarom en hoe van conflicten en miscommunicatie
• het snel en praktisch realiseren van een effectieve communicatie en
stressreductie
PCM gaat uit van types in mensen, waarbij iedereen een unieke
persoonlijkheidsstructuur heeft. Deze structuur bepaalt – voorspelbaar –
(stress)gedrag én (mis)communicatie.
PCM is ontwikkeld voor NASA en wordt al ruim 40 jaar succesvol gebruikt als
een gestructureerde methodiek om samenwerking, lesgeven, leidinggeven,
coaching, advisering etc. soepeler en efficiënter te laten verlopen en betere
resultaten te behalen. PCM leert hoe je via communicatie écht contact kunt
maken met anderen, dus met familie en vrienden, collega’s, klanten, patiënten,
leerlingen/studenten.
Het leert hoe je effectief kunt meebewegen met overtuigingen en verschillende
inzichten. En het leert je de efficiëntie van het werk met het plezier van een
goede sfeer te combineren. De ruis in de communicatie verdwijnt en maakt
plaats voor compassie en actiegerichtheid.
PCM maakt positief en negatief gedrag van jezelf en van de ander inzichtelijk
en leert om feedback te geven op een perfect afgestemde wijze die de relatie
versterkt. In het voorkomen van moeizame gesprekken en conflictsituaties is
PCM uiterst waardevol.
Daarnaast biedt PCM handvatten om jezelf een spiegel voor te houden en te
reflecteren op jouw eigen ontwikkelingspunten, waardoor persoonlijke balans
en zelfsturing worden bevorderd.
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Beeldcoaching

Je hebt inzicht in de manier waarop het pedagogisch en didactisch handelen in
jouw eigen praktijksituatie kan worden geoptimaliseerd. Zo ontstaat duurzame
verbetering. Samen kijken naar een video-opname van de klassensituatie is een
krachtig middel voor een professional om door reflectie op het eigen handelen
te groeien in de werksituatie. Anouk Bloemendal heeft deze opleiding gevolgd
en richt zich in de begeleiding op:
▪
▪
▪

Leraren die het pedagogisch klimaat en de eigen effectiviteit in de klas willen
verbeteren
Preventie of vroegtijdig signaleren van problemen van leerlingen
Organisatorische problemen en knelpunten in de didactische situatie
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De inzet van studenten

De Rietakker heeft een taak in het opleiden van nieuwe leraren en
onderwijsassistenten. Voor een groot deel vindt die opleiding plaats in de
praktijk, in de klas van de kinderen, onder begeleiding van de groepsleerkracht.
De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de groepsleerkracht en de directeur.
Onze stichting heeft er voor gekozen om in het Partnerschap in Opleiding en
Ontwikkeling (POO) samen te werken met de Marnix Academie,
lerarenopleiding basisonderwijs (Pabo) in Utrecht. Studenten van de opleiding
lopen stage en doen onderzoek in onze school, hierin worden zij begeleid door
onze interne opleidingscoördinator (Anouk Bloemendal).
Foto’s en /of video’s

In het kader van onderwijsdoeleinden kunnen er foto’s en video’s worden
gemaakt in de klas. Meer informatie hierover kunt u vinden onder het kopje
AVG.
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Uitleg Dalton Werkwijze
Het onderwijsconcept van de school

Onze school is lid van de Nederlandse Dalton Verenging (NDV). Sinds juni 1997
heeft onze school het predicaat ‘Daltonschool’. Dit predicaat wordt verleend na
visitatie door leden van de NDV. Elke vijf jaar wordt getoetst of dit predicaat
verlengd wordt. Alle leerkrachten bij ons op school zijn in het bezit van het
certificaat “Daltonleerkracht”. Van nieuwe leerkrachten wordt verwacht dat zij
dit certificaat behalen.
De eerste opdracht aan elke basisschool is het geven van onderwijs gericht op
een zo hoog mogelijke opbrengst ten aanzien van het verwerven van
vaardigheden en kennis binnen de specifieke mogelijkheden van elke leerling.
Dit vanuit de grondgedachte dat leren een natuurlijke behoefte is.
De Rietakker vindt in het gedachtegoed van Helen Parkhurst, de oprichtster van
de eerste Daltonschool, de basis voor het handelen van leerkrachten en
leerlingen vanuit zes kernwaarden: verantwoordelijkheid, samenwerking,
zelfstandigheid, reflectie, doelmatigheid/effectiviteit en borging. Als
Daltonschool toets je telkens je handelen aan deze zes kernwaarden, omdat dit
de basis is van onze visie.
Wanneer dit handelen consequent wordt toegepast maakt dit kinderen
proactief en zorgt het voor een positief zelfbeeld. De leerlingen merken dat ze
invloed kunnen uitoefenen op situaties. Het maakt dat er een intrinsieke
motivatie ontstaat, waardoor taakgerichtheid niet afhankelijk is van het
toezicht van de leerkracht. Door een school-brede structuur aan te bieden met
o.a. het gebruik van ‘verkeerslichten’ en ‘vragenkaartjes’ leren de kinderen
omgaan met uitgestelde aandacht. Dit is zeer waardevol. Wanneer een vraag
niet direct beantwoord kan worden door de leerkracht of een medeleerling,
kiezen leerlingen ervoor om met ander werk verder te gaan. Dit betekent dat
ze efficiënt met hun tijd omgaan en niet blijven hangen in een probleem.
Uiteraard blijft de leerkracht eindverantwoordelijk voor de leerlingen. Het is de
kunst om te begeleiden waar het kan en te leiden wanneer het moet. Dit
betekent dat er veel structuur geboden wordt, om de kinderen een veilige
leeromgeving te kunnen bieden.
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Het onderwijs op De Rietakker
Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat aansluit bij zijn/haar mogelijkheden
en behoeften. Oók kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om zich
optimaal te ontwikkelen.
Wij werken daarvoor plaatselijk samen met andere basisscholen. Van de extra
middelen die we krijgen houden we een adequate ondersteuningsstructuur in
stand. De groepsleerkracht is primair verantwoordelijk voor de groep. Er is
binnen de school ondersteuning van een intern begeleider, remedial teachers,
talentbegeleiders en waar nodig van externe deskundigen zoals logopedisten,
pedagogen en psychologen. Als deskundigen van buiten worden ingeschakeld,
gebeurt dat alleen na overleg met, en verkregen toestemming van, de ouders.
Wij (De Rietakker/Stichting Delta De Bilt) zijn onderdeel van het
Samenwerkingsverband regio Zuidoost Utrecht (swv ZOUT). Hierbij werken 32
schoolbesturen, 87 scholen voor primair(speciaal)onderwijs en de gemeenten
de Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist samen aan
Passend Onderwijs.
Samenwerkingsverband ZOUT
Laan van Vollenhove 3043
3706 AL Zeist
e-mailadres: info@swvzout.nl
telefoonnummer: 0643032083
Leerlingvolgsysteem

Voor de registratie van toets resultaten, de analyse ervan en de vervolgstappen
gebruiken wij het leerlingvolgsysteem Parnassys en Leeruniek. Deze
programma’s bieden ons overzicht en informatie over het niveau van de
individuele leerling, het groepsgemiddelde en het schoolgemiddelde in
vergelijking met de landelijke normen. De uitkomst van deze toetsen worden
als middel gebruikt om de zorgbehoefte van iedere leerling goed in kaart te
brengen en daar vervolgens actiepunten aan te verbinden. Daarnaast vullen we
ook de onderwijsbehoeften, de stimulerende en belemmerende factoren van
een leerling in.
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Bovendien wordt één maal per jaar voor elke leerling ‘Zien’ ingevuld. (Zien is
een volgsysteem op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling) Op deze
manier krijgen wij een totaalbeeld van iedere individuele leerling.
Homogene groepen

Onze groepen zijn homogeen van samenstelling. Een groot voordeel van
homogene groepen zit o.i. in het creëren van tijd tijdens de lessen. Dit geeft de
leerkrachten de mogelijkheid om tijdens het zelfstandig werken de kinderen
meer individuele aandacht te geven en dus onderwijs op maat te kunnen
bieden.
Lesuren tabel
Leerjaren
>>>>
Vakvormingsgebieden
Taal
(taal, spelling, lezen,
schrijven, Engels)
Rekenen en
wiskunde
Wereldoriëntatie
(geschiedenis,
aardrijkskunde,
natuuronderwijs,
Verkeer, Burgerschap)
Expressie
(tekenen,
handvaardigheid,
muziek, spel en
beweging, overige)
Lichamelijke- en
zintuiglijke oefening
(bewegingsonderwijs,
motoriek, schrijven)
Godsdienstige
vorming en SEO
Pauze
Totaal

1

2

3

4

5

6

7

8

8

8

11.15

11.15

10.15

10.15

9.15

9.15

4

4

5

5

5

5

6

6

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

3

3

4

4

2

2

2

2

2

2

3

3

1.45

1.45

1.45

1.45

1.45

1.45

2.30
27.30

2.30
27.30

2.30

2.30

2.30

2.30

2.30

2.30

27.30

27.30

27.30

27.30

27.30

27.30

Muziekles

Elke twee weken krijgen alle groepen muziekles. De lessen worden verzorgd
door Sophie de Rijk, muziekdocent van Kunstenhuis de Bilt-Zeist.
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Gymles

De gymlessen worden gegeven door Sebastiaan Klok, vakdocent
bewegingsonderwijs. Tijdens deze lessen worden dezelfde kernwaarden van
het Daltononderwijs gebruikt als in de klas. Verantwoordelijkheid,
samenwerking, zelfstandigheid, reflectie, doelmatigheid/effectiviteit en borging
zijn waarden die terugkomen tijdens de verschillende leerlijnen die gehanteerd
worden.
De leerlijnen zijn op basis van het Basisdocument Bewegingsonderwijs en
worden gedurende het jaar behandeld. Hierbij is altijd differentiatie aanwezig
zodat er ingespeeld kan worden op de verschillende niveaus van de kinderen.
Daarnaast wordt er vanuit een ‘drie vakken systeem’ gewerkt wat zorgt voor
structuur bij de leerlingen, korte wachttijden en een gevarieerd aanbod.
Uiteindelijk is het bewegingsonderwijs een vak dat de kinderen proactief maakt
en zorgt voor ontwikkeling van motorische-, cognitieve en sociaal-emotionele
aspecten. Deze omwikkeling zorgt uiteindelijk voor een positieve stimulans
voor zowel het kind als de groep. Bovendien wordt het positieve zelfbeeld van
een kind gestimuleerd.
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Praktische en inhoudelijke informatie
Schooltijden

Groep 1 t/m 8
Maandag 8.30 uur – 14.00 uur
Dinsdag
8.30 uur – 14.00 uur
Woensdag 8.30 uur – 14.00 uur
Donderdag 8.30 uur – 14.00 uur
Vrijdag
8.30 uur – 14.00 uur
Vakanties, vrije dagen en studiedagen

Een overzicht van deze dagen kunt u vinden op onze site en in de
‘Rietakkerapp’.
Absentie van leerlingen

Wanneer uw kind als gevolg van ziekte of om welke andere reden dan ook de
school niet kan bezoeken vragen wij u ons daarvan op de hoogte te stellen. Als
een leerling niet is afgemeld nemen wij z.s.m. contact met u op uit zorg voor
uw kind.
Verlof

In de leerplichtwet is bepaald dat ouders van leerplichtige kinderen ervoor
dienen te zorgen dat hun kind(eren) op schooldagen naar school gaan.
De leerplicht geldt vanaf 5 jaar. Als kinderen 5 jaar zijn geworden zijn zij
leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op de maand
waarin zij jarig zijn.
Als u extra verlof aan wilt vragen voor uw kind, moet u daar bijtijds een
schriftelijk verzoek voor indienen bij de directeur. Dit formulier is op school
verkrijgbaar. Extra verlof kan alleen in bijzondere gevallen verleend worden,
voorbeelden hiervan zijn: religieuze feesten of vanwege het specifieke beroep
van de ouders. Extra vakantieverlof mag nooit aansluiten op de zomervakantie.
Ongeoorloofd verzuim dienen wij te melden bij de leerplichtambtenaar.
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De GGD voor kinderen in het basisonderwijs

De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren
en hun ouders om hen te adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien.
De GGD onderzoekt alle kinderen op verschillende leeftijden. Dit om eventuele
problemen te signaleren, maar vooral om kinderen en hun ouders tijdig te
ondersteunen bij eventuele vragen of zorgen. De GGD werkt nauw samen met
andere professionals die zich inzetten voor de gezondheid, groei en
ontwikkeling van kinderen. Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam
van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een
jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ.
Gezondheidsonderzoeken

U krijgt als ouder bericht van ons als uw kind aan de beurt is voor onderzoek.
De gebruikelijke preventieve onderzoeken vinden plaats bij het CJG en op
school. In principe is het eerste onderzoek in de basisschoolleeftijd het
onderzoek in groep 2, daarna in groep 7, zonder ouders op school. Bij groep 2
krijgen ouders direct de terugkoppeling. Bij groep 7 worden de ouders
schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen. Hierbij staat ook vermeld of er
nog een vervolgafspraak wordt aangeboden met een jeugdarts of
jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind
naar het spreekuur te komen.
Parkeren

We willen u vragen uw auto in de parkeervakken aan de Thorbeckeweg en de
Abt Ludolfweg te parkeren. Met het oog op de veiligheid van de kinderen
gelieve niet te parkeren langs de weg, bij het hek van de school. Wilt u ook
eventuele andere mensen die uw kind komen brengen/halen hiervan op de
hoogte stellen? Op het schoolplein mag niet worden gefietst. De kinderen
kunnen hun fietsen in de fietsenstalling links naast de school plaatsen. In
verband met de brandveiligheid is het niet toegestaan binnen fietsen of
steppen neer te zetten. U mag uw fiets op het schoolplein laten staan terwijl u
uw kind naar de klas brengt. Wilt u er bij het neerzetten van uw fiets wel op
letten dat de uitgangen niet worden geblokkeerd?
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Eigendommen van kinderen /gevonden voorwerpen

Kinderen, vooral de jongsten, nemen graag speelgoed mee naar school. De
kans dat het kapot gaat of zoek raakt is groter dan thuis het geval is. Dat geldt
ook voor het dragen van horloges en/of sieraden op de dagen dat er
gymnastieklessen gegeven wordt. Dan kunnen kostbare voorwerpen beter
thuis worden gelaten. Op school blijft erg veel liggen, deze voorwerpen zijn te
vinden in een mand naast de kamer van de directeur. Om te voorkomen dat
het een te grote berg aan vergeten kleding, tassen bekers, etc., wordt, ruimen
wij elke eerste maandag van de maand de overgebleven spullen op.
Jassen en tassen

Vanaf groep 3 beschikken de leerlingen over een locker waarin zij hun jas en tas
moeten opbergen. De leerlingen van groep 1 en 2 hangen hun tas en jas op aan
de kapstok bij hun lokaal. De jassen moeten in een luizencape worden
opgehangen.
Organisatie voor buitenschoolse opvang

Sinds maart 2011 is de buitenschoolse opvang van de Stormvogel op de
Rietakker een feit. ‘’We zitten in een prachtige ruimte in de school van de
Rietakker. Deze ruimte is kleurrijk en huiselijk ingericht. We beschikken over een
groot podium, waar de kinderen geregeld optredens en voorstellingen laten
zien. Het voordeel voor de kinderen is dat ze in hun eigen vertrouwde omgeving
zitten en na school lekker kunnen relaxen of juist activiteiten ondernemen. Ze
maken daarbij gebruik van het grote schoolplein en het grasveld.’’
De naschoolse opvang is uitsluitend bestemd voor kinderen die op De Rietakker
zitten. Er is in het totaal plek voor 40 kinderen per dag. ‘’Wij bieden elke dag
naschoolse opvang tot 18.30 uur gedurende het hele jaar (m.u.v. Kerstsluiting).
Ook in de schoolvakantie biedt De Stormvogel de kinderen een gevarieerd
vakantieprogramma aan.’’
Rietakkerapp, Website, Twitter etc.

Via bovengenoemde items houden wij u op de hoogte van de gang van zaken
binnen onze school. De informatie proberen wij zo actueel mogelijk te houden.
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Ook de beide beeldschermen in de gangen van ons gebouw geven een beeld
van de activiteiten van onze leerlingen.
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Activiteiten op De Rietakker
Groeps-, rapport- en ouderavonden

In het begin van elk schooljaar organiseren we een groepsavond.
Alle ouders worden door de leerkracht geïnformeerd over de werkwijze in de
groepen. Bovendien is er iedere eerste woensdag in de maand, van 8.20 uur tot
8.50 uur gelegenheid om samen met uw kind, het werk van uw kind te
bekijken. Tweemaal per jaar zijn er rapportavonden.
Jaarlijks wordt er gekeken of er nieuwe ontwikkelingen zijn die met ouders
gedeeld moeten of kunnen worden. Er wordt dan vervolgens een speciale
avond voor georganiseerd.
Het beginfeest

Een van de eerste vrijdagmiddagen van het schooljaar openen we met ons
beginfeest. Dit feest wordt georganiseerd door de schoolcommissie. Tijdens dit
beginfeest hebben ouders de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en kinderen
om lekker te spelen/sporten.
Klas op de planken

Als Daltonschool is samenwerken een van onze kernwaarden. Iedere klas
verzorgt eenmaal per schooljaar voor de overige leerlingen van de school en de
ouders van de desbetreffende groepen een voorstelling. Omdat de leerlingen
van verschillende groepen samen de voorstelling voorbereiden leren zij elkaar
op een andere manier kennen. Dit bevordert de saamhorigheid en leidt tot
wederzijds respect.
Vieringen en bijzondere dagen

Om te zorgen dat we elkaar goed leren kennen en ons een gezamenlijke
schoolgemeenschap voelen worden vieringen en andere evenementen
gebruikt om samen aan deel te nemen. Dit zorgt ervoor dat wij als Rietakker
een hechte groep vormen. U kunt hierbij denken aan: Kerst, Pasen,
Kinderboekenweek, Sinterklaas, de Daltondag, de grote Rekendag en
projecten.
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KIDS

De werkgroep KIDS (kunst in de school) bestaat uit leerkrachten, ouders en
liefhebbers van Kunst uit de Gemeente De Bilt. De werkgroep is in 1993
samengesteld in opdracht van het College van Basisschooldirecteuren om de
culturele vorming op scholen een structureel karakter te geven. De Werkgroep
KIDS komt 8x per jaar bij elkaar. Dit resulteert in een gevarieerd kunst- en
cultuuraanbod. Het doel is dat iedere leerling in de basisschoolperiode
gestructureerd in aanraking komt met kunst en cultuur in al zijn disciplines
(dans, drama, muziek e.d.). Het aanbod is bestemd voor alle scholen in onze
gemeente en afgestemd op de leeftijd van de leerlingen. Het aanbod wordt
geselecteerd op een zekere vorm van cultuurgehalte en niet op
amusementswaarde! De werkgroep wordt ondersteund door de deskundigheid
van Kunst Centraal. De scholen van Stichting Delta de Bilt participeren in dit
aanbod. Dit houdt in dat alle leerlingen van de scholen van de Stichting ieder
jaar twee voorstellingen of projecten krijgen aangeboden.
Bijdrage

Omdat de voorstellingen en projecten van KIDS meestal op een andere locatie
worden gegeven gebeurt het regelmatig dat de leerlingen daar met de bus naar
toe moeten. Als bijdrage in de kosten vragen wij 5 euro per keer aan de ouders.
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Ouders
Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor een goede
ontwikkeling van het kind. Daarom is onderling overleg van wezenlijk belang
om het kind optimaal te laten functioneren. Wij vragen u daarom dringend te
komen als u merkt dat er iets met uw kind aan de hand is. Van onze kant
proberen wij ook alert te zijn, goed naar uw kind te kijken en contact met u op
te nemen als dat nodig wordt geacht. U kunt ons altijd bellen/mailen of
aanspreken voor- of na schooltijd.
Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad in het onderwijs kunnen we vergelijken met de
ondernemingsraad binnen een bedrijf. In de MR vindt overleg plaats tussen het
bestuur en de geledingen van ouders/verzorgers en leerkrachten. In de MR
komen beleidszaken aan de orde. Bevoegdheden en werkwijze van de MR zijn
vastgelegd in een reglement. Voor vragen kunt u het volgende mailadres
gebruiken: mr@rietakker.nl
Schoolcommissie De Rietakker en vrijwillige ouderbijdrage

De schoolcommissie bestaat uit 12 enthousiaste ouders die gedurende het
schooljaar allerlei feestelijke, leuke of sportieve activiteiten organiseren voor
de leerlingen. Zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de kerstviering en niet te
vergeten het schoolreisje. Om alle activiteiten te kunnen bekostigen wordt aan
het begin van ieder schooljaar aan de ouders een jaarlijkse vrijwillige
ouderbijdrage gevraagd. Op dit moment is dit € 75,-. Een klein deel van de
bijdrage wordt jaarlijks gereserveerd voor grotere uitgaven, zoals de aanschaf
en onderhoud van de prachtige speeltoestellen op het schoolplein. Negen keer
per jaar komt de schoolcommissie bij elkaar om alles goed af te stemmen.
Daarbij zijn ook altijd leerkrachten aanwezig. In september wordt de
jaarplanning en het jaarverslag van het afgelopen schooljaar gedeeld. Alle
ouders zijn dan van harte welkom om input te leveren over de besteding van
de ouderbijdrage en alle activiteiten die hebben plaatsgevonden. Wilt u meer
weten over de schoolcommissie, spreek dan gerust een van de commissieleden
aan.
U kunt ook mailen naar: schoolcie.rietakker@gmail.com
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Klassenouders

Op de Rietakker werken we met klassenouders. Elke groep heeft 1 of 2
klassenouder(s). De klassenouder is er ter ondersteuning van de leerkracht. U
wordt aan het begin van het schooljaar geïnformeerd over wie de klassenouder
voor het lopende schooljaar is.
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Op zoek naar een goede school?
Wat is de visie en de missie van de school? Hoe wordt er lesgegeven? Wat is de
locatie? Welke identiteit heeft de school? Wat zijn de schooltijden? Een school
kiezen, dat doe je niet zomaar. De basisschool is een plek waar uw kind(eren)
acht jaar in een belangrijke periode van hun leven veel tijd gaan doorbrengen.
Alle reden dus om u goed te oriënteren voordat u een keuze maakt.
Stap 1: Oriëntatie

Via de schoolgids en onze website willen wij u een beeld geven van De
Rietakker. Op de site vindt u onze missie, visie en waarden, maar ook
inhoudelijke en praktische informatie. Op de homepage krijgt u een overzicht
van bijzondere gebeurtenissen en activiteiten op school- en groepsniveau.
Hiervoor kunt u ons ook volgen op Twitter. Wilt u nog meer lezen over onze
school, leest u dan onze schoolgids en het schoolplan. In de brochure van de
Rijksoverheid vindt u algemene informatie over het basisonderwijs in
Nederland.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/09/01/gidsbasisonderwijs-2015-2016
Stap 2: Kennismakingsgesprek/rondleiding

U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek/rondleiding met
Jan Buis, directeur van De Rietakker. Hij informeert u over de inhoud en
organisatie van het onderwijs op onze school. Daarna maakt hij met u een
rondje door de school die op dat moment volop in bedrijf is. Er is alle ruimte
om vragen te stellen. Een kennismakingsgesprek/rondleiding duurt meestal een
uur.
Stap 3: Aanmeldingsformulier

Aan het einde van de rondleiding krijgt u een aanmeldingsformulier mee. Het
ingevulde formulier kunt u inleveren/opsturen naar de school. Binnen 3 weken
ontvangt u via het kantoor van Stichting Delta een bevestiging van plaatsing
(als er ruimte is in de betreffende groep) of een bevestiging van plaatsing op de
wachtlijst.
Stap 4: Instromen

Ongeveer zes weken voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt en voor het eerst
naar school gaat, ontvangt u van ons bericht in welke kleutergroep uw kind
geplaatst is. Kort daarna neemt de leerkracht van deze groep contact met u op
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om afspraken te maken over het wennen (enkele dagdelen) en de eerste echte
schooldag.
Informatieboekje kleutergroepen

Dit informatieboekje is bedoeld voor de ouders en kinderen van groep 1. Wij
hopen hiermee alle belangrijke informatie duidelijk voor u op een rijtje te
hebben gezet. Het informatieboekje ontvangt u wanneer uw kind op school
komt.
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