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Voorwoord
Beste ouders, verzorgers,
Wat is er mooier dan een kind dat tot bloei komt en daarbij zijn eigen talenten mag ontdekken en
ontwikkelen!
Op onze school krijgen kinderen de aandacht die ze nodig hebben voor hun eigen ontdekkingsreis en
groei. Op Basisschool De Regenboog mag je zijn wie jij bent, wat jij wilt en waar jij voor staat. Wij horen
je, we zien je en we accepteren je. Persoonlijke aandacht, respect, betrokkenheid en christelijke
uitgangspunten staan bij ons centraal.
Basisschool De Regenboog is een fijne school, waar iedereen zich welkom, veilig en vertrouwd mag
voelen en waar gewerkt wordt om het beste uit ieder kind te halen. Daarvoor gebruiken wij zowel de
wereld om ons heen, als ook moderne en aantrekkelijke onderwijsmethoden. Wij leren onze kinderen
de kennis, vaardigheden en attitudes (vaardig, waardig, aardig) die nodig zijn om een ondernemend en
betrokken mens te worden, die goed kan functioneren in onze samenleving.
Nieuwsgierig? Loop dan eens bij ons binnen, iedereen is van harte welkom!
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Het team van c.b.s. De Regenboog
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool de Regenboog
Leeuwerik 1
7671ZX Vriezenveen
 0546 567390
 http://deregenboog.sco-t.nl
 i.horst@sco-t.nl
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Schoolbestuur
Stg. Christelijk Onderwijs Twenterand en Omstreken
Aantal scholen: 13
Aantal leerlingen: 1.886
 http://www.sco-t.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

mevr. I. ter Horst

i.horst@sco-t.nl

Inge ter Horst is de directeur van de school. Het onderwijs aan uw kind en de belangen van u als ouders
en de taken en belangen van de leerkrachten behoren tot de eindverantwoordelijkheid van de
directeur. Inge ter Horst is beschikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Twente Noord PO.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2021-2022

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

129

2021-2022

Het leerlingenaantal is de basis voor de bekostiging van het onderwijs. Hiervoor is het aantal leerlingen
op de teldatum 1 oktober van elk jaar van belang. Het aantal leerlingen op de Regenboog is stabiel.

1.2

Missie en visie
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Kenmerken van de school
Groei en Zelfkennis

Veiligheid

Verbinding en Respect

Missie en visie
Jij mag zijn wie je bent, ontdek en ontplooi jouw talent!
Op Christelijke basisschool de Regenboog willen wij waardevol en toekomstgericht onderwijs geven.
Ons streven is om binnen onze school de waarden van onze organisatie doorslaggevend te laten zijn
om duurzaam succes te genereren. Als team zoeken wij verbinding en hebben wij oog en respect voor
de ander, laten wij ieder in zijn waarde en zijn wij op een open en positieve manier betrokken bij elkaar.
Waardevol en toekomstgericht onderwijs kan pas gestalte krijgen zodra uw kind zich veilig, vertrouwd
en erkend voelt. Dit is de basis, het fundament en het waarom van het onderwijs op Christelijke
basisschool de Regenboog en hierin investeren wij als team. Het team verzorgt daarom uitdagend en
adaptief goed primair onderwijs, zodat kinderen een brede basis meekrijgen van waaruit zij goed
toegerust hun weg kunnen vervolgen in de maatschappij. Met alles wat wij doen streven wij optimale
onderwijsresultaten na en leveren wij een bijdrage aan de groei van onze leerlingen tot zelfstandige,
authentieke en positief kritische mensen die optimaal kunnen functioneren in onze samenleving. Je
mag zijn wie je bent en wij hebben elkaar nodig om tot groei te komen.
Onze kernwaarden zijn:
Groei en Zelfkennis:
Wij als team van Christelijke basisschool de Regenboog leveren een bijdrage aan de groei en zelfkennis
van onze leerlingen tot zelfstandige, authentieke en positief kritische mensen die optimaal kunnen
functioneren in onze samenleving. Met alles wat wij doen streven wij optimale onderwijsresultaten na.
Je mag zijn wie je bent. Wij hebben elkaar nodig om tot groei te komen.
Veiligheid:
Waardevol en toekomstgericht onderwijs kan pas gestalte krijgen zodra uw kind zich veilig, vertrouwd
en erkend voelt. Dit is de basis, het fundament en het waarom van het onderwijs op Christelijke
basisschool de Regenboog en hierin investeren wij als team.
Verbinding en Respect:
Als team van Christelijke basisschool de Regenboog zoeken wij verbinding en hebben wij oog en
respect voor de ander, laten wij eenieder in zijn waarde en zijn wij op een open en positieve manier
betrokken bij elkaar

4

Identiteit
Onze school is een christelijke basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is
verweven in het onderwijs. Wij besteden structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen.
Wij zien een sterke relatie tussen de Christelijke levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele
ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving, ontwikkeling sociale vaardigheden) en actief
burgerschap en sociale cohesie. Wij vinden het belangrijk, dat leerlingen op een goede wijze met elkaar
omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. Samen met ouders kunnen wij
kinderen kansen geven en hen een bijdrage laten leveren aan een wereld waar de normen en waarden
een vreedzaam en warm klimaat vertegenwoordigen. Op onze school besteden wij aandacht aan de
Christelijke feestdagen en aan christelijke normen en waarden. Wij besteden aandacht aan vieringen en
hebben levensbeschouwing (Godsdienst) op ons rooster staan. Wij besteden gericht aandacht aan de
sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op omgaan met jezelf, de ander en de
omgeving), actief burgerschap en sociale cohesie.
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Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Op Basisschool De Regenboog werken wij volgens de principes van Handelings gericht werken. Bij
deze manier van onderwijs zijn de onderwijsbehoeften van elk kind erg belangrijk. De leerkracht heeft
als taak om voor elk kind te bepalen welke vorm van aandacht het kind nodig heeft. Ook moet de
leerkracht lesstof aanbieden die uitdagend is en past bij de naaste ontwikkeling van de leerling. Dat er
voor elke leerling apart lesstof moet worden gezocht en wordt aangeboden is organisatorisch niet
haalbaar. Daarom worden kinderen met hetzelfde niveau, geclusterd in een niveaugroep. Wij gaan uit
van 3 niveaugroepen per leerjaar. De vakken rekenen, taal, lezen en schrijven zijn basisvaardigheden.
Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Elke leerling heeft een eigen chromebook. Het
rekenonderwijs wordt onder andere digitaal verwerkt. Het leeraanbod sluit op deze manier goed aan op
het niveau van ieder kind.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

6 u 30 min

6 u 30 min

4 uur

4 uur

2 uur

2 uur

6 uur

6 uur

30 min

30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

Taal
Rekenen
Levensbeschouwing
Speel/werktijd
Engels
Wereldoriëntatie
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

1 u 30 min

1 u 30 min

Bewegingsonderwijs

Wij hanteren de methoden "Onderbouwd" en "Wijzneus". Dit zijn doelgerichte methoden die werkt aan
de brede ontwikkeling van kleuters. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Ook maken de
kinderen kennis met belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, creatief handelen en
probleemoplossend denken. Wij staan voor verwonderen en ontdekken in een rijke omgeving, waarin
kleuters vooral kleuter mogen zijn. Bewegend leren vinden wij belangrijk. Spelenderwijs leren kinderen
de wereld om zich heen te begrijpen.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

1 u 45 min

1 u 45 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

30 min

30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Sociaal emotioneel

De onderwijstijd zoals hier staat beschreven is vastgelegd in het lesrooster van de groepen. De
leerkrachten proberen zoveel mogelijk de lesroosters te volgen, daarbij de flexibiliteit te gebruiken die
van leerkrachten wordt verwacht.
Wij streven ernaar uw kind(eren) zo goed mogelijk voor te bereiden op een zelfstandig functioneren in
de maatschappij. Ons onderwijs en lesmateriaal is dan ook gericht op de totale ontwikkeling van uw
kind, zowel cognitief en sociaal-emotioneel als creatief en fysiek. Daarbij proberen wij zo goed mogelijk
in te spelen op de verschillen tussen kinderen en onderwijstijd zo effectief mogelijk in te zetten.
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Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•
•

•

•

2.2

Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
Computerlokaal
Leerplein: Op onze school hebben we een mooi leerplein. Dit leent zich goed voor onderzoekend
en ontdekkend leren en wetenschap en techniekonderwijs. Op dit leerplein is ook de
schoolbibliotheek gevestigd.
Eigen kleuterplein: Het schoolgebouw van c.b.s. De Regenboog is in 2015 volledig gerenoveerd.
Tijdens de renovatie is een leerplein en een technieklokaal gecreëerd. Tijdens de renovatie is al
het oude meubilair vervangen door nieuw meubilair. We beschikken over een zeer modern
ingericht gebouw. Elke leerling van groep 3 tm 8 maakt gebruik van een chromebook. Bij de
kleuters worden Ipads gebruikt als onderwijsmiddel.
Bewegingsonderwijs: De leerlingen van groep 1, 2 en 3 maken gebruik van het speellokaal dat is
gevestigd in de onderbouw-vleugel van onze school. Groep 3 tm 8 maakt gebruik van de
gymnastiekzaal aan de Krijgerstraat. De leerlingen van groep 3 tm 5 lopen naar de
gymnastiekzaal en de bovenbouwgroepen gaan met de fiets. Daarnaast krijgen alle groepen 1
keer in de week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht gym op het schoolplein/veld.

Het team
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Basisschool De Regenboog heeft een enthousiast en deskundig team met hart voor onderwijs. Alle
leeftijdsgroepen zijn in het team vertegenwoordigd. De groep 20-30 jaar en 30-40 jaar is de grootste
groep.
Op Basisschool De Regenboog werken leerkrachten met elkaar samen in Professionele
LeerGemeenschappen (PLG / werkgroepen). Op onze school hebben wij de werkgroepen:
"Talentontwikkeling", "Onderwijsverbetering" en "Doorgaande Ontwikkellijnen", "Onderwijskwaliteit"
en "KiVa". Tijdens teamvergaderingen informeren de werkgroepen elkaar over de ontwikkelingen
volgens de PDCA methode.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Wetenschap en
Technologie

Verlof personeel
Bij ziekte of afwezigheid van de meester of juf komt er een invalkracht. Het wordt echter steeds
moeilijker een vervanger te vinden. In onze stichting zijn leerkrachten benoemd (Poolers) die geen
vaste klas hebben, maar invallen in groepen waar de leerkracht ziek is. Bij de vervanging is een
stappenplan vastgesteld.
1. De secretaresse van de bovenschoolse administratie zoekt een vervanger van de invallers-lijst. Als dit
niet lukt, dan worden de volgende stappen genomen:
2.Parttimers,duo-collega’s, ADV-leerkrachten, stagiaires worden gevraagd of zij willen invallen.
3. Een leerkracht met een speciale taak (IB-er/RT-er/ITC-er)schort deze taak tijdelijk op om de eerste
opvang van de klas te verzorgen.
4. Er wordt intern gewisseld. Een leerkracht schuift door naar een andere bouw (bijvoorbeeld iemand
van de onderbouw gaat naar de bovenbouw, indien er voor de onderbouw wel inval te regelen is).
5. Er wordt geprobeerd-als een andere vorm van eerste opvang-enkele groepen samen te voegen
(maximaal één dag en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is).
6. Aan ouders van de desbetreffende groep wordt verzocht hun kind(eren) thuis te houden. De
volgende afspraken gelden dan: Er moet thuis opvang zijn. Is er geen opvang thuis dan moet er opvang
bij “anderen” zijn. Is die opvang er niet dan zal bekeken worden of de kinderen op school opgevangen
kunnen worden (dit mag niet tot problemen leiden en kan hooguit één keer voorkomen; het onderwijs
aan de anderekinderen mag niet in gevaar komen). Wanneer de leerkracht langer dan enkele dagen
afwezig is, zal bij het blijven ontbreken van vervanging een wisselschema worden gehanteerd. Dit

9

houdt in dat er per dag een andere groep vrij heeft.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Samenwerking met voorschoolse educatie partners.
We werken samen met een kinderopvang in de buurt. Met peuterspeelzalen/kinderdagverblijven in de
buurt.
Basisschool de Regenboog zorgt voor een goede afstemming, warme overdracht en samenwerking
tussen onze school en de peuterspeelzalen / kinderopvang in de buurt.
Op onze school wordt het jonge kind goed begeleid, gevolgd en gestimuleerd met de methode
"Onderbouwd". Jonge kinderen ontwikkelen zich "sprongsgewijs". Dit heeft te maken met de specifieke
hersenontwikkeling van het jonge kind. Wat een kleuter bijvoorbeeld deze maand nog niet kan, kan hij
de volgende maand ineens wel. Het is belangrijk dat de leerkracht de ontwikkeling van iedere kleuter
goed inschat en het kind op alle gebieden de juiste ervaringen aanbiedt (zone van naaste
ontwikkeling). Ervaringen opdoen kan een kind niet alleen. Daar heeft het de omgeving voor nodig!
Onderbouwd is een methode bestaande uit tastbare, kleutereigen materialen waarmee kinderen
handelend kunnen leren. Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van
kinderen vormt de basis. De methode laat kinderen werken aan leerdoelen door spelen en spel.
Hierdoor vergaren kinderen kennis op een ontspannen manier.
Voor voorbereidend rekenen wordt ook gebruik gemaakt van de mooie materialen uit de leskisten van
"Met Sprongen Vooruit". Wij maken gebruik van bewegend leren.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
Op basis van het “Strategisch Beleidsplan” van het schoolbestuur, heeft basisschool de Regenboog een
“Schoolplan 2019-2023” opgesteld in Parnassys. Dit schoolplan is tot stand gekomen in afstemming
met het team op basis van een teamgedragen schoolvisie. In dit schoolplan zijn ontwikkelpunten
geformuleerd. Vanuit dit schoolplan worden deze ontwikkelpunten verdeeld over de 4 jaarplannen in
Parnassys. Op onze basisschool werken we vanaf schooljaar 2015 met werkgroepen / professionele
leergemeenschappen (PLG is een procesinstrument om de cultuur van het onderwijssysteem (in de
breedste zin van het woord) te veranderen, waarbij alle betrokkenen samenwerken en leren om een
gemeenschappelijk doel te bereiken: het verbeteren van de motivatie en de leerprestaties van de
leerlingen).
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De werkgroepen zijn:
* Werkgroep onderwijsverbeteringen
* Werkgroep talentontwikkeling
* Werkgroep doorgaande lijnen
* Werkgroep KiVa
* Werkgroep onderwijskwaliteit
De ontwikkelpunten uit het betreffende jaarplan zijn verdeeld over de werkgroepen. De werkgroepen
werken hun ontwikkelpunten uit (PDCA). De voortgang van de ontwikkelpunten van een werkgroep
wordt genoteerd op de voor het hele team toegankelijke SharePoint onder de betreffende werkgroep.
De werkgroepen koppelen hun voortgang terug in plenaire
teamvergaderingen/studiedagen/evaluatiedag. Tijdens de evaluatie dag aan het eind van het
schooljaar evalueren en borgen de werkgroepen hun ontwikkelpunten als basis voor de formulering van
het jaarplan van het volgende schooljaar. De professionalisering van de leerkrachten wordt vastgelegd
in het schoolplan en gespecificeerd in jaarplannen per schooljaar.

In de schoolplanperiode 2015-2019 zijn de volgende doelen bereikt:
- Invoering van een nieuwe taalmethode
- Invoering van een bibliotheek op school
- Invoering van nieuwe lijn programmeren
- Invoering van de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Toets
- Invoering van een coachingsklas voor meerbegaafde leerlingen
- Vernieuwing van ons techniekonderwijs
-Realisatie ouderparticipatie volgens de Finse KiVa-methode
- Inzet chromebooks in het onderwijs
Het schoolplan van 2015-2019 is geëvalueerd en de nieuwe ontwikkelpunten zijn opgenomen in
het schoolplan van 2019-2023:
- Leespromotie
- Ouderbetrokkenheid en communicatie
- Wetenschap en techniek onderwijs
- Programmeren in het lesrooster
- Digitalisering van de lesmethoden
- Rapporten actualiseren
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- (Hoog)begaafde leerlingen begeleiden in de klas
- Zaakvakonderwijs actualiseren
- Bewegingsonderwijs actualiseren
- Nieuw schoolplein realiseren.
Ten aanzien van Actief Burgerschap en Sociale cohesie hebben we allereerst de risico’s van de
omgeving in kaart gebracht. Op basis van de risico’s hebben we vervolgens onze visie, onze doelen en
ons aanbod vastgesteld. Onze visie luidt: leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme
maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te
bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang,
maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk, dat onze leerlingen op een
bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar
anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met
anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de
samenleving.
Ons onderwijs is gebaseerd op drie pijlers:
1 Groeien en stralen: talentontwikkeling
Op een mooie toekomst voor onze kinderen!
Open staan voor ontdekking, groei, zelfkennis en bovenal plezier! Deze elementen vormen samen de
basis van leren, groeien en talentontwikkeling van kinderen. Op onze school spelen wij in op de van
nature aanwezige nieuwsgierigheid van kinderen. Nieuwsgierigheid is de motor van het leren!
Het enkel aanleren van de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen zal niet toereikend zijn voor een
beloftevolle toekomst in een snel veranderende maatschappij. Toekomstig onderwijs vraagt om
persoonsvorming, kennisontwikkeling en maatschappelijke vorming. Met een evenwicht tussen deze
doelen begeleiden wij op onze school kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die
vaardig, waardig en aardig zijn, voor zichzelf en voor hun omgeving.
Daarom maken wij op onze school gebruik van de “Talenten Voeden Cirkel”, ontwikkeld door de
universiteit Twente. Welke talenten heb jij?
Nieuwsgierigheid: de motor van het leren
Waar komt de bliksem vandaan? Wat bepaalt de smaak van een appel? Kinderen zijn van nature
nieuwsgierig en verwonderen zich over de natuur en de wereld om hen heen. Het doel van het
onderwijs op onze school is kinderen voor te bereiden op de toekomst! Maar wat heeft onze
maatschappij over 20 jaar nodig?Door op jonge leeftijd al in te spelen op deze nieuwsgierige en
ontdekkende houding, bereiden wij de kinderen op onze school voor op wat de veranderende
maatschappij van hen vraagt. Op onze school is er aandacht en ruimte voor kinderen voor ontdekkend
en ontwerpend leren op basis van nieuwsgierigheid. Wij vinden het belangrijk de wereld de school
binnen te halen. Wij creëren een stimulerende en rijke leeromgeving, waar kinderen de ruimte krijgen
zich vanuit hun eigenheid en hun specifieke talenten te ontwikkelen. Met en van elkaar (levenslang)
leren en ontwikkelen staat voorop, zowel voor leerkrachten als onze kinderen.
Talentenvoedencirkel en coachingsgroep
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Op onze school gebruiken wij hierbij de “Talentenvoedencirkel”, ontwikkeld door de Universiteit
Twente. Op deze cirkel staan de verschillende vaardigheden, motivaties, attitudes en zelfbeelden
weergegeven, die van belang zijn bij het ontwikkelen van talenten bij kinderen. Dit zijn de talenten die
een belangrijke bijdrage leveren aan de voorbereiding op de toekomstige maatschappij. De
verschillende talenten die op de cirkel staan weergegeven, kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden
gezien. Ze grijpen op elkaar in en versterken elkaar. Met talentonderwijs ontwikkelen kinderen dus
vaardigheden als creatief en kritisch denken, problemen oplossen, zelfvertrouwen, groei-mindset,
samenwerken en brengen wij mooie gesprekken op gang tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
Maar het allerbelangrijkste is dat leerlingen groeien en stralen!
Hiervoor organiseren wij uitdagende talentenmiddagen voor alle kinderen, waarbij wij ook ouders
betrekken. Daarnaast maken onze leerkrachten gebruik van Grej Of The Day. Grej Of The Day zijn
microlessen gebaseerd op hints, feiten, nieuwsgierigheid, het maken van connecties en herhaling. De
lessen kunnen gaan over mensen, plaatsen of gebeurtenissen. Het doel van GOTD is om interesse te
wekken bij kinderen, hen aan te zetten tot onderzoek, de nieuwsgierigheid te prikkelen. Bovendien
bieden wij op onze school coachingslessen aan voor meerbegaafde kinderen in de coachingsgroep door
onze meerbegaafdheidsspecialist.
2 Samen met elkaar: Kiva
Samen maken we er een fijne school van!
Kinderen groeien en ontwikkelen zich het best als ze zich veilig, vertrouwd en gerespecteerd voelen.
Wij vinden de samenwerking hierbij tussen ouders, kinderen en leerkrachten heel belangrijk; wij doen
het samen! Onze school is een KiVa-school. Wij werken met dit schoolbrede programma om positieve
groepsvorming te stimuleren. KiVa gaat uit van de kracht van een groep. Het motto van KiVa luidt:
Samen maken we er een fijne school van.
Als je goed kijkt zie je de samenwerking terug in het Kiva-logo. De verbonden ‘poppetjes’ staan voor de
doelgroepen waar het KiVa-programma zich op richt: kinderen, leerkrachten en ouders. Ze zijn
allemaal anders, maar toch zijn ze verbonden en maken ze een mooi geheel. Ze helpen elkaar!
Wat is KiVa
Onze school is een KiVa school, alle leerkrachten zijn KiVa gecertificeerd. De KiVa gedragsregels zijn
leidend in de omgang met elkaar. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het
versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op
positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling
van kinderen aan de hand van 10 thema’s. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch
klimaat op school gewaarborgd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op
specifieke leerlingen. Het motto luidt dan ook: Samen maken we er een fijne school van!
KiVa regels
Onze leerkrachten geven KiVa lessen over 7 belangrijke thema’s. De 7 KiVa regels op onze school zijn:
1 We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect.
2 Samen maken we er een fijne groep van
3 We praten met elkaar (en gebruiken daarbij ik-taal).
4 We willen dat pesten stopt.
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5 We gaan goed met elkaar om.
6 We helpen elkaar.
7 We komen voor elkaar op.
De KiVa-aanpak werkt: het Nederlands Jeugdinstituut heeft KiVa als beste anti-pestprogramma
beoordeeld! KiVa verhoogt het welzijn, de motivatie en de schoolprestaties van álle kinderen
3 Modern onderwijs: het beste voor ieder kind
Leer kinderen hoe ze moeten denken, niet wat ze moeten denken!
Op onze school halen wij het beste uit ieder kind. Kinderen krijgen bij ons alle kansen zich te
ontwikkelen op basis van eigenaarschap. Wij gebruiken hiervoor moderne en aantrekkelijke
onderwijsmethoden en de wereld om ons heen. Kinderen groeien op in een technologische omgeving.
Om daarmee vertrouwd te raken is het belangrijk dat zij hun leefwereld leren begrijpen en leren om erin
te functioneren.
Het begint bij verwondering: waarom is de wereld zoals zij is? Tijdens de zoektocht naar antwoorden op
die vraag ontwikkelen kinderen op onze school de benodigde 21e eeuwse en executieve vaardigheden,
kennis en kwaliteiten.
Onderzoekend en ontdekkend leren
Op onze school maken wij kinderen bewust van en nieuwsgierig naar de wereld om ons heen. Door
uitdagende lesmaterialen en activiteiten stimuleren wij deze bewustwording en nieuwsgierigheid bij de
kinderen. Kinderen dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces, want dat zal hun leven
lang doorgaan. Tijdens onderzoekende en probleemoplossende opdrachten ontwikkelen kinderen de
zogenaamde “21e eeuwse en executieve vaardigheden”, zoals creativiteit, ondernemingszin, kritisch
denken, samenwerken en ICT-geletterdheid. Ook werken wij aan de vorming van een kritische,
onderzoekende en probleemoplossende houding en worden kinderen uitgedaagd op zoek te gaan de
wereld om hen heen. Dit zijn kennis en vaardigheden die in de 21ste eeuw onmisbaar zijn!
Om hierbij aan te sluiten werken wij op onze school met de moderne methode “Blink Wereld” voor
wereldoriëntatie, wetenschap en techniek. Voor de kleuters hebben wij hiervoor de methode
“Wijzneus”. Daarnaast wordt “programmeren in de klas” aangeboden. De programma’s “Bomberbot
(2D)”, “Beebot” en “Ozobot (3D)” worden ingezet om kinderen het programmeren in de praktijk te
laten ervaren.
Leren met moderne materialen
Bovendien maakt ieder kind op onze school vanaf groep 3 gebruik van een chromebook voor de
basisvaardigheden taal, rekenen, lezen. Hierdoor kunnen wij goed aansluiten op het niveau van ieder
kind.
Bewegend leren
Op onze school vinden wij bewegend leren heel belangrijk voor kinderen. Bewegend leren is het fysiek
bewegen in de klas tijdens of naast cognitieve leeractiviteiten. Beweging zorgt voor meer zuurstof in
de hersenen waardoor er meer kennis opgenomen kan worden. Bewegen tijdens het leren heeft dus
een positieve invloed op de hersenactiviteiten. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en
neemt de taakgerichtheid toe. Bovendien versterkt bewegen het zelfvertrouwen van kinderen. Voor
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rekenen zetten wij schoolbreed de prachtige materialen in, uit de leskisten van “Met Sprongen
Vooruit”.

Op basisschool de Regenboog werken wij volgens de principes van Handelingsgericht werken. Bij deze
manier van onderwijs zijn de onderwijsbehoeften van elk kind erg belangrijk. De leerkracht heeft als
taak om voor elk kind te bepalen welke vorm van aandacht het kind nodig heeft. Ook moet de
leerkracht lesstof aanbieden die uitdagend is en past bij de naaste ontwikkeling van de leerling.
Daarom worden kinderen met hetzelfde niveau, geclusterd in een niveaugroep. We gaan uit van 3
niveaugroepen per leerjaar. De vakken rekenen, taal, lezen en schrijven zijn basisvaardigheden.
Op school worden de ontwikkeling van iedere leerling bijgehouden door verschillende instrumenten.
Ten eerste gebruiken wij het leerlingvolgsysteem van Cito. Daarnaast worden de toetsen van de
methoden gebruikt en gevolgd. Alle resultaten worden in het leerlingvolgsysteem bijgehouden. Naast
het Cito leerlingvolgsysteem maken wij gebruik van de NSCCT vanaf groep 4. Dit is een niet schoolse
capaciteitentest, die wordt ingezet om het leerpotentieel van de groep en de leerling in kaart te
brengen, met als doel een koppeling te maken tussen leerpotentieel en CITO-scores. Analyse van deze
gegevens levert informatie op voor kwaliteitsverbetering op leerling-, groeps-, school- en
bestuursniveau.
Voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 zal de scan naar aanleiding van het Nationaal Plan
Onderwijs leidend zijn voor schoolontwikkeling in samenhang met de gekozen interventies van de
Menukaart NPO.

Hoe bereiken we deze doelen?
De doelen worden uitgewerkt door de werkgroepen. De werkgroepen presenteren de voortgang van de
ontwikkeling van de doelen in teamoverleggen, studiedagen, evaluatiedag. Op het eind van het
schooljaar worden de resultaten geëvalueerd en geborgd tijdens de evaluatiedag. Deze resultaten en
actiepunten worden weer ingezet voor het jaarplan voor het volgende schooljaar.
De doelen zijn beschreven in het jaarplan. Door de Corona-crisis is het schoolplan aangevuld met een
Nationaal Plan Onderwijs (NPO). Er is in het NPO een schoolscan opgenomen en een plan van aanpak.
Deze staat in ParnasSys onder schoolkwaliteit, Schoolprogramma. Dit NPO plan is leidend.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
De missie van basisschool de Regenboog sluit aan bij die van het SWV Twente Noord. Basisschool de
Regenboog biedt passend basisonderwijs zodat dit onderwijs en de begeleiding van kinderen zo snel,
zo normaal, zo dichtbij en zo goed mogelijk wordt georganiseerd. De school volgt hier de afspraken,
zoals die in SWV Twente Noord zijn gemaakt. Binnen het SWV werken leerkrachten, interne
begeleiders, directeuren, bestuurders en vele anderen in overleg met ouders aan één centrale opdracht:
“Het onderwijs wordt zo gegeven, dat alle leerlingen een zo hoog mogelijk ontwikkelperspectief
geboden wordt en een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.”
Onze school is een school die is ingericht volgens het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht
voor de sociaal emotionele ontwikkeling en de creatieve ontplooiing. Ieder kind moet tot zijn recht
komen. Het kind staat centraal met al zijn mogelijkheden. Ouders participeren nadrukkelijk in het
proces.
De leerlingenzorg is er gericht op het vroeg signaleren. Ook (meer)begaafde leerlingen zijn op onze
school een belangrijke doelgroep. Er wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeften van het kind. De
leerkrachten richten zich op de mogelijkheden en de positieve kwaliteiten en stemmen hun instructie,
werkvormen en leeromgeving hier op af. De leerkrachten signaleren preventief/proactief leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften.
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Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning
Basisschool De Regenboog staat open voor brede vormen van samenwerking met diverse instanties
aansluitend bij de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.

Gediplomeerde specialisten op school
Taal en rekenen
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

•

Logopedist

Naast de specialisten vanuit het team worden er ook externe specialisten ingezet (dyslexiespecialist,
TOS, meerbegaafdheid, etc).

Sociaal emotioneel
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider
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•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Alle leerkrachten op onze school zijn gecertificeerd in het programma KiVa.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Basisschool De Regenboog kan gebruik maken van specialisten van het samenwerkingsverband. Alle
leerkrachten op onze school zijn gecertificeerd in het programma KiVa.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

Fysiotherapeut

•

Ergotherapeut

•

Logopedist

Diverse specialisten worden op aanvraag ingezet en ook andere disciplines kunnen toegevoegd
worden.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerde specialisten aanwezig. Indien nodig wordt inzet
afgestemd en tijdelijk toegevoegd aan de organisatie.

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
KiVa
KiVa (programma uit Finland) is een schoolbreed, preventief antipestprogramma. KiVa gelooft in de
positieve kracht van de groep. KiVa richt zich niet op de pester of het slachtoffer, maar op de groep als
geheel. In KiVa spelen de leerkrachten een belangrijke rol bij het herkennen en voorkomen van pesten.
Zij moeten uitstralen dat zij tegen pesten zijn. Juist voor kinderen die pesten wordt het minder
interessant om te pesten en de slachtoffers voelen zich gesteund. Alle leerkrachten van de Regenboog
zijn getraind in de KiVa methode in het tegengaan van pesten en worden gestimuleerd om het hele jaar
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aandacht te hebben voor groepsprocessen in de klas.
Onze leerkrachten geven KiVa lessen over 7 belangrijke thema’s. De thema’s staan ook op de
jaarkalender. De leerlingen vullen per jaar een vragenlijst in waaruit een analyse kan wordengemaakt
op sociaal welbevinden. De 7 KiVa regels op onze school zijn:
1 We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect.
2 Samen maken wij er een fijne groep van.
3 We praten met elkaar (en gebruiken daarbij ik-taal).
4 We willen dat pesten stopt.
5 We gaan goed met elkaar om.
6 We helpen elkaar.
7 We komen voor elkaar op.
SCOT heeft een extern vertrouwenspersoon Dhr. H. Grit. Dhr. Henk Grit is docent,
onderwijsadviseur en vertrouwenspersoon bij Hogeschool VIAA in Zwolle met mailadres h.grit@viaa.nl
en telefoonnummer 06 24321661.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
KiVa-vragenlijst.
De leerlingen vullen per jaar een vragenlijst in waaruit een analyse kan wordengemaakt op sociaal
welbevinden.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Mevr. Barkel

b.barkel@sco-t.nl

vertrouwenspersoon

Mevr. Barkel

b.barkel@sco-t.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouders kennen hun kinderen het best en daarom vinden wij het als team van basisschool de
Regenboog belangrijk om samen te werken met ouders om het maximale onderwijs te geven aan de
leerlingen. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welzijn van uw kind. Wij
vinden het belangrijk om te horen wat ouders van ons onderwijs vinden. Het team waardeert de inzet
van ouders in de school zoals de Ouderraad, het Medezeggenschapsraad en andere betrokkenheid.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Onze school heeft een eigen website: www.deregenboog.sco-t.nl. Deze site wordt gebruikt voor
algemene informatieverstrekking. Wij hebben ook een Facebookpagina (Christelijke Basisschool de
Regenboog). De 3 wekelijkse nieuwsbrief wordt via de mail en Parro verstuurd. De applicatie Parro kan
gebruikt worden op mobiele telefoons en tablets. Op Parro wordt door de leerkrachten wekelijks korte
berichten geplaatst. Daarnaast is op Parro de schoolkalender in te zien. Parro is een gesloten applicatie
voor de ouders die gekoppeld is aan ons administratiesysteem Parnassys. Het eerste contact dat de
school heeft met de ouders is meestal het kennismakingsgesprek. Als school stellen wij dit gesprek zeer
op prijs en u als ouders krijgt na een rondleiding meteen een indruk van de school. Tussen de
herfstvakantie en de kerstvakantie gaat de leerkracht van groep 1 op huisbezoek. Zij neemt contact op
met ouders voor een afspraak. Ook nieuwe gezinnen die tussentijds binnenkomen worden thuis
bezocht. In september is er een kennismakingsgesprek met alle ouders. In november en april is er
spreekuur op afroep. In november voor de groepen 2 t/m 7 en in april voor de groepen 1 t/m 7. In
februari en juni is er een gesprek met ouders naar aanleiding van het rapport. In februari voor de
groepen 1 t/m 7 en in juni voor groep 1 t/m 7. Voor groep 8 zijn er de adviesgesprekken. Aan het begin
van het schooljaar wordt er voor alle groepen een informatieavond gehouden.

Klachtenregeling
Waar gewerkt wordt, kunnen vragen ontstaan. Maar soms kunnen ook klachten/spanningen ontstaan.
Spanningen tussen een leerling/ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij
school is betrokken, anderzijds. Hierover kunt u praten met de directeur van de school of de
vertrouwenspersoon van de school.
Heeft u met elkaar gesproken maar komt u toch niet tot een oplossing, dan kunt u als ouder een klacht
indienen. De klachtenregeling van De Regenboog is onderdeel van het veiligheidsbeleid van SCOT en
staat vermeld op de website van SCOT www.sco-t.nl onder tabblad ouders. Contactgegevens van de
Landelijke Klachten Commissie (LKC) zijn info@gcbo.nl.

Ouderinspraak
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Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad

•
•

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet:
Medezegenschapsraad
Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft als hoofdtaak het opkomen voor de
belangen van kinderen, ouders en leerkrachten. Dit betekent dat de MR ongevraagd advies kan en mag
geven aan de directeur over allerlei beleidszaken. In een aantal gevallen moet de directeur eerst advies
vragen aan de MR, voordat een besluit genomen wordt. Naast dit adviesrecht heeft de MR ook
instemmingsrecht. Dit betekent dat directie instemming nodig is van de MR om een bepaald besluit
door te voeren. De MR komt minimaal 4 keer per jaar bijeen om te spreken over de gang van zaken op
school. De MR van basisschool de Regenboog bestaat uit 6 personen, te weten 3 ouders en 3
leerkrachten.
Ouderraad
Voor het optimaal functioneren van een school is de hulp van ouders noodzakelijk. De Ouderraad (OR)
bespreekt, organiseert en coördineert de jaarlijkse activiteiten (bekostigd vanuit de ouderbijdrage).

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 17,50
Daarvan bekostigen we:
•

Activiteiten op school

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
De ouders betalen per schooljaar een passend bedrag voor het schoolreisje voor groep 1 tot en met 6.
De ouders van groep 7 en 8 worden om een bijdrage gevraagd voor het schoolkamp.

Op basisschool de Regenboog is de ouderbijdrage vrijwillig. Alle leerlingen doen mee aan de
activiteiten van school. Wij sluiten geen leerlingen uit omdat de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet
kunnen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet.
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4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind ziek melden door voor schooltijd de school telefonisch te benaderen.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Ouders kunnen bij de directeur van de school verlof aanvragen. Voor een verlofaanvraag kunt u
telefonisch of via de mail contact opnemen met de directeur.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Door middel van de leerlingvolgsysteemtoetsen van CITO meten we de resultaten van iedere leerling.
De uitslagen van de toetsen worden gebruikt om de leerlingen te volgen in hun ontwikkeling en groei.
Daarnaast wordt vanaf leerjaar vier de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) jaarlijks
afgenomen. Met deze test wordt de leerpotentie per leerling in beeld gebracht. De leerpotentie en de
resultaten van de leerlingvolgsysteemtoetsen van CITO worden naast elkaar gelegd en zo wordt
gekeken of de leerlingen optimaal profiteren van het onderwijsaanbod of dat er aanpassingen moeten
worden gedaan in het onderwijsaanbod zodat alles uit de leerling gehaald kan worden. Op
schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau worden tussentijdse doelstellingen vastgelegd en
volgens jaarcyclus besproken en geëvalueerd.

5.2

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
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Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.
In principe doen alle leerlingen mee met de Cito eindtoets. We hanteren hiervoor de rekenregels van de
inspectie
Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
92,0%

Basisschool de Regenboog

95,4%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
52,0%

Basisschool de Regenboog

58,3%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (47,3%)
Vergelijkbare scholen

5.3

Schooladviezen

De advisering voor de plaatsing van onze leerlingen in het voortgezet onderwijs, vindt zorgvuldig
plaats. In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is
voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, motivatie, werkhouding
en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag
dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag
wel hoger zijn, maar niet lager. De onderwijspraktijk geeft aan dat onze adviezen kloppend zijn.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

15,8%

vmbo-k

15,8%

vmbo-(g)t

26,3%

havo

21,1%

vwo

21,1%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Problemen oplossen in de groep

Voorkomen van pesten

Veelzijdig en praktijkgericht

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en
het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de
sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale
veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. KiVa geeft leerkrachten kennis en
vaardigheden om positieve groepsvorming te stimuleren. Op basisschool de Regenboog geven
leerkrachten KiVa-lessen over thema’s zoals groepsdruk, communicatie, respect en (het herkennen,
oplossen en voorkomen van) pesten. In de lessen wordt gewerkt aan de kennis, vaardigheden en
houding van leerlingen ten aanzien van pesten. Per thema kunnen meerdere lessen gegeven worden.
Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het KiVa-motto
luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!’.
KiVa heeft vier belangrijke kenmerken:
Problemen oplossen in de groep.
Voorkomen en aanpakken van pesten.
Veelzijdig aanbod.
Praktijkgericht leermateriaal.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Op basisschool de Regenboog vullen de leerlingen KiVa lijsten in. Door de data van deze lijsten te laten
analyseren in een landelijke database, kunnen we het sociale gedrag van onze leerlingen monitoren en
waar nodig bijstellen.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Woensdag

-

08:30 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Opvang
Schooltijd

Donderdag: groep 1 tot en met 2 tot 12:00 uur
Vrijdag: groep 1 tot en met 4 tot 12.00 uur

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvangorganisatie, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvangorganisatie, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
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6.3

Vakantierooster

Vakanties 2022-2023
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

15 oktober 2022

23 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022

08 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari 2023

05 maart 2023

Meivakantie

22 april 2023

07 mei 2023

Zomervakantie

22 juli 2023

03 september 2023

Paasvakantie: 7 april tot en met 10 april. Hemelvaart: 18 mei tot en met 21 mei. Pinksteren: 29 mei
Onze vakanties en studiedagen zijn opgenomen in de schoolkalender die de ouders hebben ontvangen.
De data zijn ook opgenomen in onze schoolkalender van Parro.

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
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Dag(en)

Tijd(en)

directeur

hele week

8.00-17.00 uur

teamleden

hele week

8.00-17.00 uur

Het eerste contact dat wij als school hebben met ouders is meestal het kennismakingsgesprek. Als
school stellen wij dit gesprek zeer op prijs en u als ouders krijgt na een rondleiding meteen een indruk
van de school. Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie gaat de leerkracht van groep 1 op
huisbezoek. Zij neemt contact op met ouders voor een afspraak. Ook nieuwe gezinnen die tussentijds
binnenkomen krijgen een bezoek.
Begin september zijn er kennismakingsgesprekken met alle ouders. In november en april is er spreekuur
op afroep. In november voor de groepen 2 t/m 7 en in april voor de groepen 1 t/m 7. In februari en juni is
er een gesprek met ouders naar aanleiding van het rapport. In februari voor de groepen 1 t/m 7 en in juni
voor groep 1 t/m 7. Voor alle duidelijkheid: in februari en juni verwachten we alle ouders. In november
en april worden ouders gevraagd of ouders kunnen zichzelf aanmelden. Voor groep 8 zijn er de
adviesgesprekken.
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