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VOORWOORD
Geachte ouders,
De basisschool speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van uw kind. Uw kind brengt ongeveer 8
jaar lang 5 uur per dag door op school. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. In deze
periode vertrouwt u uw kind aan ons toe. We realiseren ons dat we een belangrijke taak hebben. En
dat het voor u een belangrijke keuze is welke school u voor uw kind kiest.
In deze schoolgids willen we vertellen waar wij als school voor staan en hoe wij ons onderwijs
vormgeven. Zowel inhoudelijke als praktische zaken komen aan bod. De Ichthusschool is een school
in een nieuw gebouw waar leerlingen graag naartoe gaan en waar het prettig werken is.
We proberen zo een beeld te schetsen van wat wij belangrijk vinden en hopen dat u ontdekt wat wij
uw kind willen meegeven.
Wij hopen dat u na het lezen van deze schoolgids weet of de Ichthusschool past bij u en uw kind.
Bent u na het lezen van deze schoolgids nieuwsgierig geworden naar onze school, dan nodigen wij u
van harte uit onze school te bezoeken.

Namens het team van de Ichthusschool wens ik u veel leesplezier.

Marisa Raouf – van Nassau
Directeur Ichthusschool
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ORGANISATIE
Onze school is onderdeel van stichting SPCO-LEV. Deze stichting is in 2015 ontstaan uit de
Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Boskoop.
SPCO-LEV
De Ichthusschool is één van de vijf scholen van de SPCO-LEV. SPCO-LEV staat voor Leren en
Vertrouwen en Hart en Moed. De stichting heeft vijf scholen in Boskoop en Waddinxveen.
De grondslag vindt de stichting in de Bijbel. De stichting is verantwoordelijk voor: identiteit, kwaliteit,
personeelsbeleid, financieel beleid en onderhoud gebouwen.
Wilt u meer weten over de stichting, dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht. U vindt ook alle
informatie op de website: www.spco-lev.nl.
Het toezichthoudend bestuur is verantwoordelijk voor zaken die zijn vastgelegd in de Wet op
het Primair Onderwijs. In het Strategische Koers staan o.a. de missie, visie en de doelen van de
stichting beschreven. U vindt dit plan op de website van de stichting: www.spco-lev.nl.
De namen en adresgegevens van de bestuursleden staan genoemd in de bijlage van deze schoolgids.
De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de Directeur-Bestuurder, de heer Gijsbert
Buijs, tel. 0182-232651, directie@spco-lev.nl. Het bestuurskantoor is gevestigd in de Herman
Heijermanslaan 4, 2771 HX Waddinxveen, tel. 0182 – 23 26 51
ICHTHUS
De naam van onze school heeft zijn oorsprong in een ver verleden. In de tijd van de Romeinse
Christenvervolgingen was het gevaarlijk hardop uit te spreken dat je een volgeling van Jezus Christus
was. Om kenbaar te maken dat je in Hem geloofde, tekende men een visje. Het woord
Ichthus betekent: vis, maar staat ook voor I (Jezus), CH (christus), TH (Gods), U (Zoon) en
S (Redder). In het logo van de school is de visvorm herkenbaar.
BEREIKBAARHEID
De directeur is te bereiken op maandag, dinsdagochtend, woensdag en donderdag. De directeur is
voor vragen beschikbaar om 8:25 uur, bij de aanvang van de school, of via het algemene
telefoonnummer. U kunt de directie ook altijd bereiken via e-mail: directie@ichthusbos.nl.
De interne begeleider (ib-er) is mevr. Quincy Schoute. Van dinsdag t/m vrijdag is de ib-er beschikbaar
op school. Zij is ook te bereiken via e-mail: qschoute@spco-lev.nl
SITUERING VAN DE SCHOOL
De school is gelegen in de Snijdelwijk van Boskoop. Deze wijk is na 1960 gebouwd en heeft veel
groen. De Ichthusschool is gehuisvest in de Brede School Snijdelwijk, direct gelegen naast Sporthal De
Plataan.
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BREDE SCHOOL SNIJDELWIJK
De Ichthussschool is onderdeel van Bredeschool Snijdelwijk. Samen met de verschillende partners in
deze school trekken wij op om onderwijs voor de kinderen zo goed mogelijk te verzorgen. In het
gebouw is de kinderopvang gevestigd maar ook een diëtiste, schoolmaatschappelijk werk, centrum
voor jeugd en gezin, een orthopedagoog, een fysiotherapeut, een speelotheek, een logopedist en
een schoolbibliotheek. Kortom heel veel partijen waar wij mee samenwerken.
SCHOOLGROOTTE
De school telt op 1 oktober 2019; 176 leerlingen

SCHOOLPOPULATIE
De Ichthussschool staat in de wijk Snijdelwijk West; een wijk uit 1970. In de wijk bevinden zich
huurwoningen en koopwoningen. De populatie, is net als de huizen, verschillend te noemen.
Vanaf de jaren ’80 is er in de wijk een instroom van allochtone gezinnen en gezinnen met een
vluchtelingenstatus gekomen.
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IDENTITEIT
CHRISTELIJK ONDERWIJS
De Ichthusschool is een protestants-christelijke school met een open karakter. Dit betekent dat wij
door middel van onze christelijke overtuiging het onderwijs en onze manier van handelen willen
invullen. In de klas gebruiken wij de methode “Kind op maandag”. Vanuit bijbel-teksten kunnen wij
de dag beginnen of afsluiten. Ook geeft deze methode handvatten om met de leerlingen in gesprek
te gaan over identiteit.
Wij vieren de christelijke feestdagen op school. Het kerstfeest vieren wij met elkaar in de kerk of op
school.
De Ichthuschool wordt bezocht door kinderen van verschillende ”geloofsrichtingen”.
Van u allen wordt onderschrijving dan wel respectering gevraagd voor grondslag van de school.
Tijdens de intake vermelden wij expliciet dat wij van alle kinderen verwachten dat zij meedoen met
het bijbels onderwijs, dagopening en dagsluiting en dat zij deelnemen aan vieringen.
KERK EN SCHOOL
Vanuit de stichting is er een commissie voor ‘Kerk en School’. Vanuit die commissie is aan onze
school een predikant verbonden. We bereiden samen de jaarlijkse Kerk en School dienst voor. Deze
viering wordt in de kerk gehouden.
AFSCHEIDSCADEAU
De stichting schenkt aan alle schoolverlaters van groep 8 van onze school een bijbel. Deze bijbel
krijgen de kinderen aan het begin van groep 8. Aan het eind van het schooljaar nemen zij hem mee
naar huis. Bij het verlaten van de school ontvangen de kinderen tevens een getuigschrift.
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DE SCHOOL
MISSIE
Elke dag succes ervaren!
Wij zijn een protestants-christelijke basisschool met een open karakter. Vanuit onze identiteit richten
wij ons onderwijs in en geven wij vorm aan onze normen en waarden.
Op de Ichthusschool zijn we allemaal gelijk, ook al zijn we allemaal verschillend. Oog hebben voor
elkaar en op een respectvolle manier met elkaar omgaan is daarom van essentieel belang.
Ieder kind mag er zijn, is uniek en doet ertoe! Uniek in zijn of haar karakter en zijn of haar behoeften.
Wij willen een veilige plek zijn waar ieder kind welkom is om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Het
geven van goed onderwijs is voor ons daarbij vanzelfsprekend. Wij gaan uit van een positieve
mindset.
VISIE
Onze maatschappij verandert voortdurend en dat betekent dat ook ons onderwijs altijd in beweging
is. Om onze kinderen voor te bereiden op de maatschappij die op hen wacht, is meer nodig dan het
aanleren van schoolse vaardigheden en kennisoverdracht. Met het aanleren van 21e-eeuwse
vaardigheden zoals het maken van keuzes, mediawijsheid, programmeren en ICT willen wij zorgen
voor een goede aansluiting met onze toekomst.
In ons pedagogisch en didactisch handelen staan voor ons de volgende kernwaarden centraal:
Veiligheid
De Ichthusschool is een Kanjerschool. Dit betekent dat wij werken aan een veilig klimaat zodat onze
leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door middel van de Kanjertraining krijgen onze
leerlingen inzicht in hun eigen gedrag en het gedrag van een ander en wordt er gewerkt aan de
onderlinge relaties.
De Ichthusschool is een kleinschalige school. Hierdoor kennen en zien wij elkaar.
Vrijheid
Op de Ichthusschool begeleiden wij onze leerlingen naar zelfstandigheid. We stimuleren het
zelfstandig werken zodat de leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen
leerproces.
Het werken met zelfstandige opdrachten, leren plannen, zelfreflectie en het stimuleren van eigen
inbreng dragen hieraan bij.
Structuur
Op de Ichthusschool bieden wij structuur en regelmaat door duidelijke afspraken en regels te stellen
en door het aanbieden van een duidelijk dagritme. Op deze manier kunnen de leerlingen zich
zelfstandig en zelfbewust ontwikkelen. Op onze school hechten wij belang aan de middagpauze. Deze
zorgt ervoor dat zowel de leerling als de leerkracht zich weer voldoende kan opladen voor het
middaggedeelte.
Respect
Op de Ichthusschool verwachten we dat alle betrokken op een respectvolle manier met elkaar
omgaan. Dit doen we door elkaar aan te spreken, verwachtingen uit te spreken en naar elkaar te
luisteren. We zijn allemaal gelijk, ook al zijn we verschillend!
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Onze kernwaarden vormen de basis voor ons onderwijs en is van essentieel belang om tot
ontwikkeling te komen en succes te ervaren.
De leerkrachten van de Ichthusschool hebben een positieve en verwachtingsvolle houding ten
aanzien van het kind. Zij investeren in een goede relatie, gebaseerd op wederzijds respect, waarin
ieder kind zich ‘gezien’ voelt!
TEAM
Op de Ichthusschool werken ongeveer 20 mensen. Een directeur, leerkrachten, een intern
begeleider, een onderwijsassistent, een vakleerkracht gym en een administratief medewerker.
Zowel binnen de stichting als op de school wordt een actief personeelsbeleid gehanteerd volgens het
IPB-plan van stichting SPCO-LEV.
Hier wordt de gesprekscyclus gehanteerd. In deze gesprekscyclus komen de volgende gesprekken
aan de orde: een startgesprek (bij de start van het schooljaar), een POP-gesprek (In het POP-gesprek
ligt de nadruk op de betrokkenheid van de leerkracht op het schoolplan en de eigen ontwikkeling),
een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek.
Gedurende het schooljaar zijn er meerdere klassenbezoeken. Deze zijn soms gekoppeld aan een
specifieke schoolontwikkeling.
Daarnaast wordt er actief ingezet op zowel team- als individuele scholing passend bij de ontwikkeling
van de school.
Op onze school werken diverse interne specialisten: intern begeleider, taal/leesspecialist,
rekenspecialist, hoogbegaafdenspecialist, coöperatief leren specialist en een ICT-specialist. Alle
specialisten zijn hiervoor opgeleid. De specialisten worden meerder malen per jaar vrij geroosterd
van hun lesgevende taak om hun specialisme uit te kunnen voeren.
Een dyslexiespecialist kan, wanneer nodig, kinderen behandelen met een dyslexieverklaring.
De directeur is eindverantwoordelijk voor de algehele gang van zaken op de school.
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorg aan leerlingen. Zij zorgt samen met de
leerkracht en de ouders dat de leerling dat specifieke onderwijs krijgt wat hij/zij nodig heeft.
Daarnaast is zij ook het aanspreekpunt voor externe deskundigen.
De onderwijsassistent ondersteunt de leerkrachten door extra ondersteuning te bieden bij de
uitvoering van de leerlingenzorg.
Wij streven ernaar dat er per week nooit meer dan twee leerkrachten voor de groep staan. In geval
van ziekte moeten wij soms een uitzondering maken wanneer wij een invaller moeten inschakelen.
Bewegen wordt steeds belangrijker. Om extra variatie aan te brengen in de gymlessen maken wij
gebruik van een vakleerkracht voor gym. De gymleerkracht verzorgt op maandag en woensdag de
gymlessen voor de groepen 3-8 in De Plataan.
SCHOOLPLAN
Iedere school schrijft voor 4 jaar een schoolplan. Hieruit vloeit het jaarplan waar de
beleidsvoornemens zijn opgenomen. Het schoolplan kunt u op school inzien.
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ZORG VOOR KINDEREN, KWALITEIT EN ZORG
LEERLINGENZORG
Interne en externe begeleiding
De leerlingenzorg op de Ichthusschool wordt verzorgd door de intern begeleider. Zij zorgt ervoor
dat alle zorgactiviteiten gecoördineerd en planmatig verlopen.
Naast de interne begeleiding maken we ook gebruik van externe begeleiding. Er kan overlegd worden
met de onderwijsspecialisten van het samenwerkingsverband, het CJG en/of Onderwijs Advies, onze
schoolondersteuningsteam en/of andere betrokken externe specialisten.
Handelingsgericht werken (HGW)
Aan de hand van Handelingsgericht werken (HGW) stemmen de leerkrachten hun onderwijs
doelgericht af op de individuele onderwijsbehoeften van de (groepen) leerlingen en bepalen zij hoe
zij omgaan met verschillen tussen leerlingen.
Als school kijken we hoe de groep reageert op het geboden onderwijs en analyseren we op welke
elementen het onderwijsleerproces kan worden aangepast. Deze aanpak wordt beschreven in het
groepsplan. Wij werken binnen de vakgebieden rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend
lezen (groep 1-2 rekenen en taal) met groepsplannen. Dit plan is een beschrijving van effectief
onderwijs voor de groep waarin de leerlingen zijn ingedeeld in hun eigen niveau.
Wij hebben ervoor gekozen om doelen te stellen en elke periode (medio en eind schooljaar) te kijken
hoe onze school als geheel, maar ook hoe de afzonderlijke groepen presteren ten opzichte van de
landelijke normen m.a.w. er is ook aandacht voor de leerresultaten op basis van (trend)analyses.
Binnen onze school bespreekt de leerkracht met de intern begeleider en de directie de mogelijke
verklaringen van onze resultaten en dit leidt tot de noodzakelijke verbeteracties. Er is sprake van een
cyclus.
Met behulp van HGW maakt men het onderwijs als het ware ‘passend’ voor elke leerling. Vanuit de
visie van HGW worden alle partijen betrokken: school, ouders (ervaringsdeskundigen), leerlingen en
eventuele externe adviseurs en specialisten. Deze werkwijze geeft aan hoe de leerkrachten omgaan
met verschillen tussen leerlingen.
Wanneer de leerkracht de onderwijsbehoeften van de leerlingen in beeld heeft gebracht, worden zij
geclusterd in een groepsplan. Deze clustering is noodzakelijk om het onderwijs uitvoerbaar te
houden.
Ook het HGW staat in een cyclus. Een cyclus waarin waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren
centraal staat.
In de fase van het waarnemen (signaleren) verzamelen de leerkrachten informatie over de groep op
basis van de evaluatie uit een vorig groepsplan en stellen zij de doelen van de daaropvolgende
periode vast. Daarop volgt de fase van het begrijpen. In deze fase gaan de leerkrachten de
onderwijsbehoeften van de leerlingen verwoorden en omschrijven. Dan is de fase van het plannen
aan de orde. De leerlingen met gelijke/vergelijkbare instructie behoeften worden geclusterd,
vervolgens wordt het groepsplan door de leerkrachten opgesteld en besproken met de intern
begeleider. In de laatste fase is er sprake van uitvoering van het groepsplan. Deze zal vervolgens
weer gevolgd worden door de eerste fase, het waarnemen. Hierna worden alle stappen weer
opnieuw genomen. We doorlopen deze cyclus twee keer per jaar. De uitvoering hiervan wordt
jaarlijks in de jaarplanning opgenomen.
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De HGW-cyclus kent vier fases met in totaal zes stappen.
Fase 1: waarnemen/signaleren
Stap 1: signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben
Fase 2: begrijpen/analyseren
Stap 2: benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen
Fase 3: plannen
Stap 3: clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften
Stap 4: opstellen van het groep(s)(-jes)plan
Fase 4: realiseren
Stap 5: uitvoeren van het groep(s)(-jes)plan
Ondersteuning
Passend Onderwijs gaat uit van de mogelijkheden van een kind en hoe die zo goed mogelijk
kunnen worden ontwikkeld. De school staat hierin centraal. De school heeft de zorgplicht om voor
alle kinderen passend onderwijs te bieden. Dit doet de school natuurlijk niet alleen. In het passend
onderwijs wordt nauw samengewerkt met ouders, met andere scholen en de deskundigheid die er
binnen de gemeente aanwezig is.
Extra ondersteuning
Wanneer de basisondersteuning voor een leerling niet toereikend is kan worden gedacht aan
de inzet van extra ondersteuning. Dit kan binnen de school zelf voorhanden zijn omdat de
school zich al in bepaalde ondersteuningsvragen heeft gespecialiseerd. Ook is het mogelijk bij
het samenwerkingsverband budget voor een individueel arrangement aan te vragen.
Zorgniveaus
Binnen het cyclisch werken van HGW wordt gedacht vanuit zorgniveaus om een optimale
ontwikkeling van onze leerlingen te bewerkstelligen. Een leerling is altijd ingeschaald in één van de
zorgniveaus.
Op welk gebied er zorg nodig is kan wel verschillen per leerling. Een leerling kan in principe slechts
één niveau per keer omlaag schuiven. Hieronder geven we de vijf verschillende zorgniveaus weer??
waarin omschreven staat hoe wij als school de begeleiding aan leerlingen vormgeven. Leerlingen
worden in een zorgniveau geplaatst als zij 3 maanden op school zijn.
Op onze school werken we met vier zorgniveaus.
1. Zorgniveau 1 (binnen basisondersteuning): De leerling krijgt zorg binnen de groep. De leerkracht
biedt onderwijs op maat, gebruik makend van de mogelijkheden die reguliere middelen,
methodieken en activiteiten bieden. De leerkracht beslist zelf of er aanpassingen in het programma
nodig zijn en hoe deze het best kunnen worden uitgevoerd. De leerkracht kan
hiervoor consultatief zijn collega’s raadplegen.
2. Zorgniveau 2 (binnen basisondersteuning): De zorg van alleen de leerkracht (zoals in niveau 1) is
niet voldoende. Na overleg tussen leerkracht, de intern begeleider en/of andere interne
specialisten wordt extra zorg geboden door de leerkracht. De benodigde
gegevens worden door de school zelf verzameld en bieden voldoende basis
voor handelingsgerichte interventies.
3. Zorgniveau 3 (binnen basisondersteuning): De zorg vanuit niveau 1 en 2 blijkt niet voldoende. In
deze fase kan de school met toestemming van ouders beslissen om een intelligentieonderzoek of
ander onderzoek af te (laten) nemen. De leerkracht zal in overleg met de intern begeleider en/of
andere interne specialisten kijken welke adviezen uit het onderzoek haalbaar zijn binnen de schoolse
situatie. Kinderen die hulp krijgen van externen, zoals bijvoorbeeld dyslexiebegeleiding en logopedie,
vallen ook in zorgniveau 3. De hulp moet wel onderwijs gerelateerd zijn.
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4. Zorgniveau 4 ((mogelijk) buiten basisondersteuning): De school vraagt zich af of ze, gebruik
makend van de mogelijkheden die de school binnen de basisondersteuning zelf kan inzetten, nog
voldoende kan blijven aansluiten bij de hulpvraag van het kind. Met toestemming
van ouders kan de leerling aangemeld worden voor een SOT. Vanuit het SOT kan worden besloten
om een arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring Speciaal (Basis) Onderwijs aan te vragen. Bij
een arrangement blijft de leerling op onze school, maar krijgt de school
extra geld vanuit het samenwerkingsverband om de leerling op onze school te begeleiden.
5. Zorgniveau 5 Alle ondersteuning die tot nu toe is ingezet is niet toereikend en overstijgt de
basisondersteuning die de school biedt. Ondanks hulp van het SOT, andere externe specialisten, is
meer nodig. De school is handelingsverlegen en meer specialistische kennis, een andere
leeromgeving, werk-leertempo etc. is noodzakelijk. Het verwijstraject naar S(B)O wordt door IB
ingezet, dit alles in het belang van de verdere ontwikkeling van het kind.
Extra uitdaging en/of ondersteuning
Ook kan een leerling boven het niveau van een gemiddelde groep zitten bij één of meerdere vakken.
Dan is het mogelijk om verdiepingsstof of extra leerstof aan te bieden. Dit gaat ook altijd in overleg
met ouders. Bovendien is het mogelijk dat leerlingen in aanmerking komen voor de Plusklas.
Voor de kleuters hebben we een extra aanbod voor de VVE-kinderen (Vroeg- en Voorschoolse
Educatie) Deze kinderen krijgen extra ondersteuning op het gebied van taalverwerving.
DOUBLURE/ KLEUTERVERLENGING
Scholen moeten ernaar streven dat zo veel mogelijk kinderen binnen de verwachte periode van acht
jaar uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Op onze school lukt dit bij de meeste kinderen.
Op de Ichthus doubleert een leerling alleen als wij geen doorlopende leerlijn meer kunnen bieden
aan de leerling als deze wel zou overgaan naar een volgende groep. De doublure moet zinvol zijn. Dit
betekent dat door de doublure de leerling vermoedelijk geen eigen leerlijn nodig heeft in de
toekomst; de leerling heeft weer aansluiting bij de groep.
De beslissing over doubleren of kleuterverlenging wordt altijd door de school genomen
(groepsleerkracht, intern begeleider en directie). In de beslissing wordt meegenomen:
• De cognitieve resultaten van de leerling;
• De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling;
• De mening van ouders;
• Eventueel de mening van externe zorgverleners (bijvoorbeeld logopediste);
• Eventueel aanbevelingen in onderzoeksverslagen.
LEERLING-VOLG-SYSTEEM
Om te kunnen beoordelen hoe de vorderingen van de leerling zijn, worden er regelmatig
observaties en toetsen afgenomen. Naast de methode gebonden toetsen nemen we ook de
Citotoetsen af.
Deze gegevens en alle andere zaken die voortvloeien uit eventuele speciale leerhulp, groepsplannen, adviezen van externe hulpverleners, etc., worden vastgelegd in het (digitale-)
leerlingvolgsysteem Parnassys. De ontwikkeling van de leerling kan op deze wijze goed worden
gevolgd en eventuele hiaten kunnen tijdig worden gesignaleerd en behandeld.
GROEPSBESPREKINGEN
Op onze school worden twee keer per jaar groepsbesprekingen gehouden. De bespreking wordt
gehouden met de intern begeleider en de groepsleerkrachten. In de groepsbespreking evalueert de
leerkracht met de intern begeleider de resultaten en plannen van de afgelopen periode. Daarnaast
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worden de doelen en de zorgleerlingen voor de komende periode besproken. Vanuit deze
besprekingen volgen acties en afspraken. Hierbij kunt u denken aan het inschakelen van een interne
specialist, een extra leerlingbespreking of dat bepaalde leerstof extra geoefend gaat worden.
Tussentijds bewaakt de intern begeleider de afspraken die in de groepsbespreking gemaakt zijn. Alle
opvallende zaken uit de groepsbesprekingen worden tijdens het wekelijkse zorgoverleg tussen
directie en intern begeleider besproken.
PASSEND ONDERWIJS
Wanneer een leerling problemen heeft die langdurig of diepgaand zijn, wordt voor de juiste
begeleiding aan deze leerling overleg gevoerd in het schoolondersteuningsteam (SOT). Naast de IBer, hebben ook de directeur, een externe onderwijsspecialist, een gezinsspecialist (de jeugdarts of de
schoolmaatschappelijk werker van het CJG) en ouders zitting in het SOT.
Er wordt aan ouders vooraf om toestemming gevraagd. In het SOT wordt besproken welke
verdere stappen gezet moeten worden voor deze leerlingen. Daarbij worden de afspraken gevolgd
die gemaakt zijn in het Samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs (zie hieronder).
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school staat beschreven waar de mogelijkheden en
grenzen liggen in het begeleiden van leerlingen met leer- en ontwikkelingsproblemen, met fysieke en
medische problemen, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, werkhoudingproblemen en
kinderen met een problematische thuissituatie.
Kort samengevat kan worden gezegd dat onze grenzen liggen bij een combinatie van verschillende
problemen. Het welbevinden en de veiligheid van het betreffende kind en de andere kinderen spelen
hierin een belangrijke rol.
Voor meer en uitgebreide informatie over Passend Onderwijs verwijzen wij u
naar de volgende websites:
www.passendonderwijs.nl
Het centrale informatiepunt voor de implementatie van Passend Onderwijs
van het ministerie van OCW.
www.steunpuntpassendonderwijs.nl
Website over Passend Onderwijs, speciaal voor ouders
SAMENWERKINGSVERBAND
Onze school werkt samen in een samenwerkingsverband (SWV) van scholen in de regio die zich
inzetten om alle kinderen een passende plek in het onderwijs te bieden: het SWV Primair Onderwijs Midden Holland. Het SWV heeft in een Ondersteuningsplan vastgelegd hoe Passend
Onderwijs in onze regio is georganiseerd.
Er staan o.a. afspraken in over de basisondersteuning die de school kan bieden, over de aanvraag
van extra ondersteuning en de verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs. Op de website van het
SWV vindt u alle informatie: http://swv-po-mh.nl.
DYSLEXIEPROTOCOL
Voor de lees- en spellingvorderingen volgen we het Protocol Leesproblemen en Dyslexie van het
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Expertisecentrum Nederlands. Bij een vermoeden van dyslexie wordt de instructie/oefentijd van
lezen en/of spelling van de leerling uitgebreid. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Een
dyslexieverklaring kan alleen afgegeven worden door een bevoegde externe instantie.
Het dyslexieonderzoek wordt door ouders aangevraagd. Bij een leerling met een dyslexie wordt
gekeken naar wat hij of zij nodig heeft. Te denken valt aan de inzet van extra tijd, het vergroten van
teksten, voorlezen van (sommige) toetsen, e.d.
VEILIGHEID
Wij streven naar een leef- en leerklimaat waarin de leerlingen, ouders en betrokkenen en het team
van de Ichthusschool zich veilig voelen en positief verbonden voelen met de school. Alleen dan kan
er een positief leerklimaat van onze leerlingen ontstaan en een positief werkklimaat voor alle
personeelsleden.
Ons sociaal veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie,
discriminatie en pesten binnen of in de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar
zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. Dit
plan beschrijft de maatregelen die SPCO LEV getroffen heeft en zal uitvoeren om een sociaal veilig
schoolklimaat na te streven voor alle betrokkenen. (Zie het sociaal veiligheidsplan van SPCO LEV)
Op schoolniveau werken wij met de Kanjermethode. In het hoofdstuk pedagogisch handelen wordt
hier nader op ingegaan en worden de acties voor de komende jaren toegelicht.
Het pestprotocol en het protocol schorsen en verwijderen zal worden herijkt en zal actief worden
uitgedragen. Jaarlijks worden beide protocollen, alsook de meldcode, bij het team onder de aandacht
gebracht. Pestincidenten en overige incidenten worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem. Op
de Ichthusschool zijn twee vertrouwenspersonen en twee aandachtfunctionarissen aanwezig.
Wanneer nodig, hebben wij contact met externe betrokkenen.
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ONDERWIJS
KLEUTERGROEPEN
Veel kinderen die als jongste in groep 1 komen zijn, naar eigen zeggen, al groot. Ze zijn al zo groot,
dat de leerkracht kan verwachten dat de kinderen in staat zijn om zichzelf te helpen in bepaalde
situaties.
Als de kinderen op school komen gaan we ervan uit dat zij:
 Zichzelf kunnen aan- en uitkleden;
 Zelf hun schoenen en jassen aan kunnen trekken (waar nodig worden zij geholpen);
 Zelf op tijd naar de WC gaan en zich daar kunnen helpen.
Het is belangrijk dat de zelfredzaamheid van kinderen op deze gebieden aanwezig is, omdat
de leerkracht niet altijd in de gelegenheid is hierbij te helpen. Als uw kind het bovengenoemde nog
lastig vindt, dan is enige aandacht en training thuis meestal voldoende om het aan te leren.
Kleuters leren spelenderwijs tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel
materiaal is waarvan kleuters kunnen leren. We praten veel met de kinderen over allerlei
onderwerpen zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken.
Op taalgebied maken wij gebruik van de methode Schatkist en op het gebied van voorbereidend
rekenen wordt gewerkt met de methode "Met sprongen vooruit". We werken thematisch.
Over een breed gebied worden de kinderen gestimuleerd in hun totale ontwikkeling. Taal, lezen en
rekenen staan voorop. Maar ook vergroten de kinderen hun kennis over de wereld. Daarnaast
ontwikkelen zij hun sociaal-emotionele vaardigheden.
Veel expressieactiviteiten zijn juist bij de kleuters erg belangrijk. Zij drukken op deze manier hun
gevoelens uit. Tekenen, kleuren, zingen, dansen, spelen, bouwen; het zijn allemaal gebeurtenissen
die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kleuter.
We hebben in de kleutergroepen een lees- en schrijfhoek. Sommige kinderen hebben eerder
door wat lezen eigenlijk is, maar alle oudste kleuters gaan in deze hoek werken. Soms zelfs al een
jongste kleuter.
Op de website van de school kunt u informatie vinden wanneer uw kind voor het eerst naar school
gaat. Alle zaken die handig zijn om te weten, worden hier genoemd.
ZO WERKEN WIJ VERDER
LEZEN
In groep 3 starten we stapsgewijs met het leren Lezen. We gebruiken de nieuwste methode 'Veilig
Leren Lezen', waarin taal en lezen in samenhang worden aangeboden. De methode en het daarbij
horende computerprogramma bieden voldoende mogelijkheden om verschillen in tempo en
ontwikkeling op te vangen.
Het technisch lezen wordt ingeoefend met verschillende oefenvormen.
De kinderen lezen in boekjes op hun (AVI)niveau. Om dit niveau te bepalen worden de kinderen
regelmatig getest.
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Voor het technisch lezen werken we in de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 met de methode: Estafette. De sluit
aan bij de methode van groep 3. Een extra ondersteuning om het technisch leesonderwijs verder
onder de knie te krijgen en uit te breiden.
Voor het begrijpend lezen wordt gewerkt met Leeslink, een geheel 'webbased' methode. Er worden
dus geen boeken gebruikt. De lessen worden online aangeboden, de teksten zijn altijd actueel en
worden verwerkt d.m.v. kopieerbladen die van de Leeslink-site te downloaden zijn.
TAAL
De school gebruikt de methode 'Taal Actief'. Er wordt veel aandacht besteed aan de
schriftelijke- en mondelinge taalvaardigheid door middel van gevarieerde en gedifferentieerde
oefenstof.
Taal is veelomvattend: luisteren, spreken, uitbreiding van de woordenschat, grammatica, creatief
schrijven. Het spellen wordt aangeleerd met gebruik van woordpakketten.
In de midden- en bovenbouw wordt de taalvaardigheid extra gestimuleerd door middel van
spreekbeurten en boekbesprekingen. Wij besteden extra aandacht aan de speerpunten spelling en
woordenschat, middels extra tijd die blijvend in het lesrooster wordt ingepland.
REKENEN
Op de Ichthusschool werken we met de rekenmethode "Alles Telt". Deze methode biedt
binnen de geboden lesstof een differentiatiemogelijkheid op 5 niveaus, terwijl er daarnaast meer dan
voldoende oefenstof in de leerlingboeken geboden wordt. De methode wordt verder ondersteund
door de software van Snappet. Dit is een digitale verwerkingsmethode.
SCHRIJVEN
In de kleutergroepen beginnen we al met oefeningen die met het schrijven te maken hebben. De
fijne motoriek wordt ook gestimuleerd tijdens het spel. Om goed de lettertjes op papier te kunnen
zetten, is er heel wat oefening nodig.
Vanaf groep 3 wordt systematisch het schrijven geoefend. We vinden het belangrijk dat een kind tot
een goed en duidelijk handschrift komt. Geen schoonschrijven meer zoals vroeger.
De methode 'Pennenstreken' leert de kinderen hoe ze een eigen leesbaar handschrift kunnen
ontwikkelen. Tot het eind van groep 4 schrijven de kinderen met potlood. Vanaf groep 5 wordt of
een door school verstrekte balpen gebruikt of een door ouders aangeschaft ander schrijfmiddel
(vulpen, stabilo, fijnschrijver o.i.d.). Wel is het de bedoeling dat dit schrijfmiddel met de normale
kleur blauw of zwart schrijft, dus geen glitter- en/of geurpen.
Indien blijkt dat een kind slecht met het verbonden-schuin-lopend handschrift uit de voeten kan,
leren wij het kind een los handschrift aan.
ENGELS
Voor het vak Engels gebruiken we voor groep 1 t/m 8 de methode “Groove me”.
Gezien de ontwikkelingen en wat er allemaal wordt gevraagd van kinderen wanneer zij van de
basisschool afkomen, zien wij het aanbieden van de Engelse taal als een belangrijke investering. Door
het aanbieden van een vreemde taal op jonge leeftijd hopen we dat de kinderen zich het Engels
sneller eigen zullen maken.
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WERELDORIENTATIE
De leefomgeving van de kinderen breidt zich met de jaren steeds verder uit. Wij spelen daar
op in door de kinderen kennis te laten maken met de wereld om hen heen.
Met behulp van de methode 'Geobas' zorgen wij ervoor dat kinderen Nederland, Europa en de
werelddelen leren kennen en hoe mensen daar leven. In de bovenbouw maken de kinderen ook een
landenwerkstuk.
Bij geschiedenis gebruiken wij in de groepen 5 t/m 8 de methode Brandaan en voor natuur- en
techniekonderwijs de methode Argus Clou, voor de groepen 3 t/m 8.
In de groepen 1 en 2 worden verschillende onderwerpen behandeld die voor jonge kinderen
interessant zijn. U kunt hier denken aan het weer, warm/koud, dieren, kinderboerderij etc. Thema’s
worden o.a. gebruikt uit de methode Schatkist en passend bij de vieringen van het jaar.
EXPRESSIE
De vakken handvaardigheid en tekenen worden door de eigen groepsleerkracht gegeven. In elk
leerjaar worden verschillende materialen en technieken gebruikt om de creativiteit te ontwikkelen.
Tijdens de projectweek wordt er veel gemaakt dat u kunt bewonderen tijdens een ‘open avond’.
Voor het vak muziek gebruiken wij de digitale methode Eigenwijs en 123 Zing. Mogelijk worden er
extra activiteiten ingezet in samenwerking met de plaatselijke harmonie vereniging.
GYM
De kinderen uit de groepen 1 en 2 krijgen twee of meer keer per week gymnastiekles in het
speellokaal van de school. Wij verzoeken u vriendelijk om de mededelingen die de leerkrachten
hierover hebben m.b.t. de kleding in de gaten te houden. In het speellokaal kunnen de kleuters met
allerlei materiaal ervaring opdoen, zoals klimmen, klauteren, springen, tikspellen, bewegen op
muziek, met de bal spelen, enz.
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gymnastiek in de gymzaal van de
Plantaan. Deze lessen worden door de vakleerkracht gym gegeven. Maandag en woensdag zijn onze
gymdagen.
VERKEER
Voor het vak verkeer werken we met de methode: 'Claxon’ voor groep 3. In de groepen 4, 5, 6 en 7
wordt gewerkt met de losbladige methode van Veilig Verkeer Nederland, resp. 'Op voeten en fietsen'
en de 'Jeugdverkeerskrant'.
In groep 7 wordt het verkeersexamen afgenomen. Dit examen bestaat uit een theoretisch deel en
een praktisch deel. Het eerste deel van het examen vindt meestal in april plaats, het tweede deel in
mei. In de lessen wordt veel aandacht gegeven aan verkeersregels, maar ook aan verkeersgedrag.
Door de politie worden de fietsen gekeurd. De kinderen ontvangen een diploma.
Voor kinderen die het examen niet met goed gevolg afleggen, bestaat de mogelijkheid een
herkansing te doen.

HUISWERK
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Vanaf groep 5 krijgen de kinderen regelmatig huiswerk mee. Daarnaast zal het voorkomen dat
kinderen uit groep 4 de tafels regelmatig extra thuis oefenen. In de groepen 7 en 8 zal de
hoeveelheid en frequentie toenemen, zodat de stap naar het voortgezet onderwijs niet te groot
zal zijn.
We stellen het op prijs als u als ouder erop toe ziet dat het huiswerk daadwerkelijk goed
wordt gemaakt. De spreekbeurten en boekbesprekingen worden ook thuis voorbereid.
BEELD
Wij maken gebruik van Touchscreens. Bij de lessen worden vaak filmpjes, foto's, televisieprogramma's e.d. gebruikt. Koekeloere bij de kleuters; Huisje Boompje Beestje in groep 3 en 4;
Nieuws uit de Natuur in groep 5 en 6 en het jeugdjournaal in groep 4 t/m 8.
SCHOOLREIS
In overleg en samenwerking met de Ouderraad wordt er jaarlijks een schoolreisje georganiseerd voor
de groepen 1 t/m 7.
SCHOOLKAMP
Groep 8 gaat aan het einde van het schooljaar op schoolkamp. Wij gaan ervanuit dat alle leerlingen
meegaan op kamp. U ontvangt hierover te zijner tijd meer informatie. Ook wordt er aan het einde
van het schooljaar een musical en een afscheidsavond georganiseerd.
EXCURSIES
Natuurlijk is het leuk om er met elkaar op uit te trekken. Wanneer er de mogelijkheid is voor een
excursie die aansluit bij een lessituatie, maken we daar gebruik van. We proberen in elke
groep jaarlijks een excursie te organiseren.
SPORT
Er is een jaarlijkse sportmiddag. Ook kunnen de kinderen deelnemen aan voetbaltoernooien,
hockey, dammen, schaken en de avondvierdaagse. Voor het schoolvoetbal bestaan ook
drie selectieteams: Jong Oranje (jongens 6/7/8), Oranjes Toekomst (jongens 5/6) en Ichthus M
(meisjes 7/8). Deze teams worden geselecteerd door de schoolvoetbalcoördinator. Deze teams doen
mee aan de prestatiegerichte toernooien.
Kinderen die buiten deze selecties vallen, krijgen ook de kans om tijdens het Treetown Soccertoernooi voor school mee te doen aan een voetbaltoernooi.
De deelname aan sportevenementen zal, vanaf dit cursusjaar, veelal worden georganiseerd door een
aantal enthousiaste ouders.
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING
Kanjertraining
De Kanjertraining gebruiken wij als methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
We streven naar een school waar iedereen zich thuis voelt en in een prettige en veilige omgeving kan
leren. We leren dat iedereen anders is en uniek en zien in dat we elkaar moeten accepteren en
respecteren. Vertrouwen staat centraal. Ook vertrouwen moet je leren en ervaren. We maken
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problemen niet groter, maar zoeken naar oplossingen, waar een ieder zich in kan vinden door met
elkaar te praten.
Zo ben je verantwoordelijk voor je eigen doen en denken. Uitgangspunt is dat iedereen te
vertrouwen wil zijn.
Kanjerafspraken voor iedereen:
 Ik ben te vertrouwen
 Ik help
 Niemand speelt de baas
 Niemand lacht uit
 Niemand is zielig
We communiceren op basis van wederzijds respect. Dat betekent dat alle gesprekspartners
(leerlingen, ouders, leerkrachten, directie) ruimte krijgen om hun standpunt uit te leggen op een
manier waarop iedereen zich prettig voelt.
We gebruiken bij de Kanjertraining vier kleurenpetten. Ze helpen ons om verschillende karakters en
gedragstypen uit te spelen en zo bespreekbaar te maken.
Bij de Kanjertraining maken we gebruik van verschillende materialen, waaronder de hierboven
beschreven petten, verhalenboeken op verschillende niveaus, werkboeken en oefeningen die
ondersteunen bij de diverse onderwerpen. We werken aan vertrouwen in jezelf en in de ander en
leren omgaan met kritiek. Kritiek geven en ontvangen gebeurt op basis van betrokkenheid en niet op
basis van afwijzing.
De Kanjertraining staat op het lesrooster en komt dagelijks in de omgang met elkaar ter sprake. De
leerkrachten van groep 1 t/m 8 zijn gecertificeerd om deze training te geven. Zo spreken we allemaal
dezelfde ‘taal’. Deze training sluit aan bij de christelijke normen en waarden van de Ichthusschool.
We gebruiken de Kanjertraining om de leerlingen hun hele schoolperiode te volgen in hun sociaalemotionele ontwikkeling.
VERWIJZING MIDDELBAAR ONDERWIJS
In groep 7 geeft de school een pre-advies m.b.t. de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Voor dit
advies baseren wij ons op de gegevens die wij in de loop van de tijd hebben verzameld in het
leerlingvolgsysteem en het werk in de groep. In groep 8 worden deze gegevens verzameld in
Onderwijs Transparant, dit systeem zorgt voor een goede overdracht tussen de basisschool en het
voortgezet onderwijs.
Daarnaast wordt in groep 8 de Centrale Eindtoets PO (voorheen Cito-eindtoets) afgenomen. Dit is
een kennistoets die het kennisniveau van de leerlingen vergelijkt met het niveau van leerlingen in het
hele land.
Meer informatie over de procedure voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs krijgt u op de
informatieavond aan het begin van het schooljaar, speciaal gericht op de ouders van groep 8.
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UITSTROOMGEGEVENS

VWO en Havo/VWO
Havo
TL en GL
VMBO (kl/gl/bl) en
LWOO

2017-2018
8
5
3
12

2018-2019
10
1
3
9

2019-2020
8
5
6
7

PRIVACY
Er komen gedurende het schooljaar verschillende activiteiten voorbij waarbij het leuk is om foto's te
maken. Deze foto's gebruiken we voor de nieuwsbrief of het ouderportal.
Mocht u er moeite mee hebben dat uw kind op de foto in de nieuwsbrief of op het ouderportal
komt, geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind. Aan het begin van het schooljaar kunt u dit
ook aangeven via een formulier.
SCHOOLTIJDEN

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag

Groep 1-4
8.30-12.00
13.15-15.15
8.30-12.00
13.15-15.15
8.30-12.15
8.30-12.00
13.15-15.15
8.30-12.00

Groep 5-8
8.30-12.00
13.15-15.15
8.30-12.00
13.15-15.15
8.30-12.15
8.30-12.00
13.15-15.15
8.30-12.00
13.15-15.15

AANTAL UREN ONDERWIJS
Op de basisschool moeten de leerlingen in totaal minimaal 7520 uur les krijgen. Deze uren zijn
verdeeld over 8 jaar onderwijs. In de eerste vier leerjaren tenminste 3520 en in de laatste
vier jaar tenminste 3760. Per jaar is er enig verschil in het aantal lesuren. Dit wordt veroorzaakt door
het verschillend aantal schoolweken en activiteiten die worden gepland.
Gemiddeld bestaat een schooljaar uit 40 lesweken. Het aantal lesuren is als volgt verdeeld:
GROEP 1 T/M 4:
23,75 u per week = 950 uur per jaar. Gedurende groep 1 t/m 4 dus 3800 uur.
GROEP 5 T/M 8:
25,75 u per week = 1030 uur per jaar. Gedurende groep 5 t/m 8 dus 4120 uur.
Van deze uren worden nog de studiedagen afgetrokken. Elk jaar wordt een dergelijke
urenberekening gemaakt om ervoor te zorgen dat wij aan de normen voldoen.
STAGESCHOOL
Wij ontvangen ook het komend cursusjaar studenten van de Pabo. Binnen de school zijn studenten
van zowel de Driestar als In Holland te vinden.
De stagiaires zullen in de groepen ingezet worden om onderwijs te geven aan de klassen waarin ze
stage lopen.
Naast Pabostudenten hebben we ook stagiaires vanuit andere opleidingen. In de meeste gevallen
gaat dat om studenten die een opleiding voor onderwijsassistent volgen.
Tenslotte hebben we ieder jaar een aantal studenten die vanuit de middelbare school een
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maatschappelijke stage moeten doen en studenten die een beroeps oriënterende stage of
‘snuffelstage’. Al deze niet- onderwijskundige-stagiaires geven geen onderwijs aan de groepen maar
vervullen ondersteunende taken.
NASCHOLING
Er verandert veel in het onderwijs. Om deze veranderingen te kunnen volgen is er een beleid
ontwikkeld op het gebied van nascholing. In het schoolplan vindt u de plannen die wij voor de
komende jaren hebben.
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VERDERE GANG VAN ZAKEN
AANMELDING EN TOELATING LEERLINGEN
Regels voor toelating
Onze school staat binnen het toelatingsbeleid in principe open voor elk kind vanaf 4 jaar.
Voorwaarde hierbij is wel dat de ouders de grondslag van de school respecteren en kunnen beloven
betrokken te zijn en blijven bij alle activiteiten die hieruit voortvloeien.
Aanmelding en inschrijving
Als u uw kind wilt opgeven als leerling op onze school vinden we dat heel erg fijn!
U kunt een kennismakingsgesprek plannen met de directeur. Tijdens dit gesprek, al of niet met uw
kind, kunt u met de directeur een kijkje nemen in de school. Daarna volgt de eventuele aanmelding.
Voor de start op de Ichthus mag uw kind in overleg met de leerkracht een aantal momenten komen
wennen. Wij kennen bij de aanmelding en inschrijving twee groepen leerlingen:
 De kleuter-instromers: kinderen die starten in groep 1 van de basisschool;
 De zij-instromers: schoolgaande kinderen die van een andere basisschool komen.
Ook volgt er een intakegesprek. Hierbij worden vragen gesteld over de voorgeschiedenis van uw
kind. Op deze wijze willen we voorkomen dat er iets 'vergeten' wordt te vragen wat naderhand toch
van belang kan zijn. Bij zij-instromers zal de directie of de intern begeleider tevens contact opnemen
met de intern begeleider en/of leerkracht van de huidige basisschool. Op deze manier worden de
ondersteuningsbehoeften in kaart gebracht.
Pas na deze intake wordt besloten of uw kind definitief als leerling op onze school ingeschreven kan
worden. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt er naar andere plaatsingsmogelijkheden binnen het
samenwerkingsverband waar de school deel van uit maakt gezocht.
Een inschrijving kan alleen doorgang vinden als aan bovenstaande wordt voldaan en indien er
een gegronde verwachting is dat:
 het team het betreffende kind kan begeleiden zonder dat het betreffende kind of de andere
kinderen daardoor te kort komen;
 het betreffende kind, de andere kinderen en het team zich veilig kunnen (blijven) voelen;
 het onderwijsleerproces van het betreffende kind of van de andere kinderen niet belemmerd
zal worden;
 de ouders het formulier voor akkoord ondertekenen m.b.t. het respecteren van de
grondslag van de vereniging/ school en de daarin genoemde regels.
De leerkracht van groep 1 zal, na definitieve plaatsing, met u afspreken dat uw kind een aantal keer
een ochtend of een middag op school kan komen om zo alvast wat te wennen. In de laatste periode,
(de maand juni/juli), is dit niet wenselijk. De groepen zijn aan het eind van het jaar te groot en de
leerling kan minder goed opgevangen worden dan de maanden daarvoor. Tevens verandert vaak de
samenstelling van de groep bij de start van het nieuwe schooljaar.
ZIEKMELDING
Telefonisch zijn wij vanaf 8 uur tot een half uur ná schooltijd het best bereikbaar. Als u uw kind ziek
wilt melden, belt u dan op tijd, dus vóór schooltijd. Horen we niets en is een leerling afwezig, dan
belt de school zelf de ouders z.s.m. op. Onder schooltijd en tussen de middag zijn we alleen te
bereiken voor dringende zaken. Tel. nr. (0172) 214 505
U kunt ons altijd bereiken via de mail: info@ichthusbos.nl
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OVERBLIJVEN
De Ichthusschool heeft ervoor gekozen de tussenschoolse opvang (oftewel de overblijf) uit te
besteden aan Stichting DeTafelVan. Samen met de school zorgt de tussenschoolse opvang ervoor dat
uw kind op een goede manier wordt begeleid tijdens de middagpauze. Uw kind krijgt voldoende tijd
om te lunchen. Na de lunch is er ruimte voor (buiten)activiteiten.
Hoe werkt het?
U kunt uw kind heel eenvoudig aanmelden voor de tussenschoolse opvang (TSO). Op de website
www.stichtingdetafelvan.nl kunt u uzelf en uw kinderen kosteloos registreren via het portaal van
deTafelVan. Deze registratie is eenmalig. Vervolgens kunt u per dag voor 09.00 uur aangeven of uw
kind overblijft. U kunt hiervoor digitaal strippen kopen via de website met een minimum van 10
strippen en een maximum van 100 strippen.
De betaling vindt plaats via iDEAL. Uiteraard op een veilige manier.
U kunt ervoor kiezen om vaste overblijfmomenten in te voeren. Dit kunt u al doen voor het gehele
schooljaar. U kunt ook per dag bepalen of uw kind overblijft.
Wanneer u uw kind aanmeldt, wordt automatisch het saldo van uw digitale strippenkaart bijgewerkt.
U ziet direct hoeveel strippen u nog overheeft, zodat u tijdig strippen kunt bijkopen. De strippen
blijven de gehele schoolperiode van uw kind geldig.
Uw kind aan- en afmelden
Als u ervoor kiest om per dag te bepalen of uw kind overblijft, moet u voor 09.00 uur u kind hebben
aangemeld. Als uw kind niet tijdig is aangemeld, kan het die dag niet overblijven. Deze
verantwoordelijkheid ligt bij de ouder.
Komt uw kind onverwacht niet naar de overblijf?
Voor 09.00 uur ’s morgens kunt u dit aanpassen in het portaal van DeTafelVan. De strip wordt dan
weer aan uw saldo toegevoegd.
Heeft u meerdere kinderen?
De strippen staan op uw naam, niet op de naam van uw kind. Als u meer kinderen wilt laten
overblijven, kan dat met dezelfde strippenkaart betaald worden. Hoe meer strippen u inkoopt, hoe
goedkoper het wordt. Heeft u aan het einde van het schooljaar strippen over? Geen probleem. Uw
strippen blijven gewoon staan tot het volgende schooljaar.
Wat kost een strip?
10 strippen = € 2,50 per strip
20 strippen = € 2,45 per strip
30 strippen = € 2,40 per strip
40 strippen = € 2,35 per strip
100 strippen = € 2,30 per strip
Lunch niet inbegrepen
De kinderen nemen zelf eten en drinken mee naar school. DeTafelVan zorgt voor de begeleiding
tijdens het eten.
Vragen?
Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar info@stichtingdetafelvan.nl of maak gebruik van ons
contactformulier op www.stichtingdetafelvan.nl. Tot ziens bij DeTafelVan!
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START VAN DE LESSEN
De lessen starten 's morgens om 08.30 uur. Zodra de tweede bel gaat gaan de lokaaldeuren
dicht en begint de les. Daarom mogen alle leerlingen om 08.20 uur naar binnen. Om 8.25 gaat de
eerste bel en moet iedereen naar binnen. Bij de tweede bel moet iedereen binnen zijn. Daarbij zijn
de volgende afspraken van belang:
Binnenkomst
 vanaf een kwartier voor lestijd houdt de pleinwacht toezicht op het plein. Bij de eerste bel
gaan alle leerlingen naar binnen.
 groepen 1 en 2: de kinderen mogen vanaf tien minuten voor lestijd binnengebracht worden.
 groep 3: de kinderen mogen tot de herfstvakantie in de klas gebracht worden. Daarna net als
groep 4 t/m 8 alleen tot de schooldeur, ouders blijven buiten.
 groep 4 t/m 8: de kinderen moeten (zelfstandig) tien minuten voor lestijd naar binnen.
Ouders blijven dan buiten.
Ouders in de school
 de kinderwagens graag buiten het lokaal houden s.v.p. vanwege de grootte van de groep.
 zorg er s.v.p. voor dat de les op tijd kan beginnen! Vanaf de tweede bel horen ouders in feite
niet meer in de school te zijn, tenzij u een afspraak hebt of er (OR)-werkzaamheden
verricht moeten worden. Dit is nodig om de rust in de school, hal en gangen te bevorderen
en komt de aandacht voor uw kind ten goede.
 indien er iets met uw kind aan de hand is of wilt even wat doorgeven, dan mag u natuurlijk
wel de leerkracht voor de lestijd even aanspreken. Maak anders (telefonisch) een afspraak,
indien het meer dan een mededeling is.
SCHORSEN EN VERWIJDEREN
Het kan gebeuren dat de school en een leerling echt niet samen verder kunnen. Bijvoorbeeld door
herhaaldelijk wangedrag, een ernstig incident, onveilige situaties etc. In dit soort situaties kan de
directie besluiten om de leerling te schorsen of te verwijderen.
Schorsing vindt plaats voor bepaalde tijd. Voor de periode van schorsing worden duidelijke
afspraken gemaakt tussen school, ouders en de leerling. Na de schorsing wordt opnieuw bekeken of
het kind op school kan blijven. Wij hanteren hiervoor op school een protocol.
Wanneer een kind niet langer te handhaven is op school kan worden besloten tot verwijdering. Dit
besluit wordt genomen door het bestuur van de school. Bij schoolverwijdering wordt er overlegd
met: ouders, directie, leerkracht, intern begeleider, bestuur, leerplichtambtenaar en eventuele
andere betrokkenen. Uw kind komt geschorst thuis te zitten met werk vanuit school.
De school zal actief op zoek gaan naar een vervangende school. Pas als er een vervangende
basisschool of school voor speciaal onderwijs is gevonden of als de wettelijke termijn is verlopen, kan
het kind verwijderd worden.
VERVANGING BIJ ZIEKTE, (STUDIE)VERLOF OF SCHOLING
Bij afwezigheid van leerkrachten, bijvoorbeeld door ziekte, familieomstandigheden, bijscholing of
een andere vorm van verlof, zorgt de school voor vervanging. Wij sturen de kinderen in principe niet
naar huis, alleen bij de kleutergroepen kan dit sporadisch voorkomen. We kunnen als school gebruik
maken van de interim poule (leerkrachten die bij SPCO-LEV werken of leerkrachten uit het team die
extra komen werken).
Daarnaast maken we gebruik van een invalpoule. Indien er geen invaller beschikbaar is, dan hebben
we als noodoplossing dat een groep verdeeld wordt over andere groepen.
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SCHOOL EN OUDERS
COMMUNICATIE
Graag willen we dat de ouders betrokken zijn bij wat er op school gebeurt. Vanuit de school willen
we ervoor zorgen dat die betrokkenheid zo goed mogelijk tot uiting komt. Voor uw kind is het
belangrijk dat er van beide kanten belangstelling bestaat voor wat uw kind meemaakt op school.
Op verschillende manieren willen wij u betrekken bij de school. Aan het begin van ieder cursusjaar is
er een informatieavond waarop de leerkrachten vertellen wat er in dat jaar in hun jaargroep gebeurt.
NIEUWSBRIEF
Iedere 14 dagen geven wij een digitale nieuwsbrief uit. Lees deze s.v.p. altijd goed door! Zo blijft u op
de hoogte van het reilen en zeilen in de school! Op onze website www.ichthusbos.nl is de
nieuwsbrief ook terug te vinden en is er over de school nog meer informatie te verkrijgen.
RAPPORT
De ouders van groep 1 en 2 krijgen geen rapport, maar hebben met de leerkracht een gesprek met
behulp van de observatielijst. Deze observaties vormen het uitgangspunt voor het gesprek. De
kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport. De rapporten zijn voor een
groot deel gedigitaliseerd.
De rapporten geven zowel de procesontwikkeling als de prestaties van de kinderen aan.
OUDERRAAD, OR
Het hoofddoel van de Ouderraad is het, in overleg met de directie en het team, verlenen van hulp/
medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ook bij activiteiten zoals bij het Paasfeest,
Kerstfeest, sinterklaasfeest, de schoolreis, de schoolfotograaf en de avondvierdaagse assisteert de
Ouderraad. De Ouderraad kan ook, uit eigen beweging of gevraagd, adviezen te geven aan de M.R.
over zaken die ouders in het bijzonder aangaan. De OR telt veertien leden en vergadert ongeveer om
de zes weken. Verkiezingen voor Ouderraadleden worden, indien nodig, aan het begin van het
cursusjaar gehouden. Op de jaarvergadering wordt verantwoording afgelegd over de besteding van
de vrijwillige ouderbijdrage.
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD, MR
De MR is een overlegorgaan, te vergelijken met een ondernemingsraad, en heeft, volgens de
Wet Medezeggenschap Onderwijs, advies- en instemmingbevoegdheden ten aanzien van
bestuurlijke en organisatorische zaken binnen de school. De M.R. bestaat uit drie ouders en drie
leerkrachten. De ouders kiezen hun eigen vertegenwoordigers in de M.R. net als de leerkrachten.
De M.R. vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderdata en de notulen van de vergaderingen
kunt u vinden op de website van de school.
Aan het begin van het schooljaar, binnen zes weken na aanvang van het cursusjaar, wordt een
openbare jaarvergadering gehouden, meestal in samenwerking met de Ouderraad. Ook de reguliere
vergaderingen zijn openbaar en kunnen door ouders worden bijgewoond.
Heeft u vragen, op- of aanmerkingen voor de MR, dan kunt u die mailen naar mr@ichthusbos.nl .
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GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD, GMR
In deze raad hebben afgevaardigden van de ouder- en teamleden uit de MR-en van de scholen van
de SPCO-LEV zitting. Twee vertegenwoordigers van de M.R. en de Ichthusschool zitten in de GMR. De
GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de
betrokken scholen.
SCHOOLREGELS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

We zijn allemaal gelijk
Personeel en leerlingen dragen geen hoofd- of gezicht bedekkende kleding in de school.
We tonen respect naar elkaar
We zijn beleefd tegen iedere volwassene in en om de school
We lopen rustig in de gang
We raken elkaar niet aan
We hebben toiletafspraken
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OVERIGE INFORMATIE
VAKANTIES
Het is niet toegestaan van het vakantierooster af te wijken, tenzij dit om maatschappelijke en/of
medische redenen noodzakelijk is. Zelden kan toestemming worden gegeven en in alle gevallen van
ongeoorloofd verzuim moet de ambtenaar Leerplichtzaken worden ingeschakeld.
In toenemende mate wordt voorafgaand aan korte vakanties gevraagd om verlof van een halve dag
om files, op weg naar de vakantiebestemming, voor te zijn. Uit het voorgaande mag duidelijk zijn, dat
hiervoor geen toestemming verleend mag worden.
VAKANTIEROOSTER
Het vakantierooster vindt u op de website van de school: www.ichthusbos.nl

BUITENGEWOON VERLOF
Het kan gebeuren dat uw kind door bepaalde omstandigheden niet naar school kan. In zulke gevallen
is het belangrijk te weten welke rechten en plichten er zijn met betrekking tot het verkrijgen van
verlof. De gemeentelijke leerplichtambtenaar stelt dat verlof verleend kan worden onder
verschillende omstandigheden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen extra verlof en verlof onder
gewichtige omstandigheden.
VERZUIM
Ziekte of bezoek specialist
Een bekende reden van verzuim is ziekte. Wij verwachten dat de ouders de school telefonisch op de
hoogte stellen. We verzoeken dit te doen tussen 08.00 - 08.15 uur. Andere redenen om te verzuimen
zijn bezoek aan arts, tandarts, orthodontist en ziekenhuis.
We verzoeken u bij het maken van de afspraken zoveel mogelijk rekening te houden met de
schooltijden. Als het niet mogelijk is een afspraak te maken buiten de schooltijden om, verzoeken wij
u het vroeg- tijdig kenbaar te maken aan de groepsleerkracht. Dit kan door middel van een briefje of
e-mail met het tijdstip en de reden van het verzuim.
Verlof wegens gewichtige omstandigheden
Voor gewichtige omstandigheden kan hoogstens tien schooldagen verlof worden verleend.
Dit verlof kan worden verleend:
 Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
geschieden;
 Voor verhuizing voor ten hoogste één dag;
 Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad
voor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten
de woonplaats van de belanghebbende;
 Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad; de duur van
het verlof wordt bepaald in overleg met de directeur;
 Bij gezinsuitbreiding: duur in overleg met de directeur van de school;
 Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen
van bloed- of aan verwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed of
aanverwanten in de derde of vierde graad ten hoogste een dag;
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Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en bij het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van bloed- en/of aanverwanten t/m de vierde graad voor één dag.

Een verzoek om verlof wegens gewichtige omstandigheden dient minimaal zes school- weken van
tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
Extra verlof voor minder dan 10 schooldagen
De leerplichtwet bepaalt over extra verlof het volgende:
Extra verlof kan uitsluitend worden verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard
van het beroep van één van de ouders/ verzorgers slechts buiten de schoolvakanties
op vakantie kan gaan. Dit verlof kan alleen dan worden verleend indien de leerling in geen enkele
vakantieperiode in de gelegenheid is op vakantie te gaan.
Een werkgeversverklaring zal hierbij duidelijk moeten aantonen dat de extra vakantie om
bovenstaande reden wordt aangevraagd.
Extra verlof kan slechts éénmaal per jaar voor ten hoogste tien schooldagen worden verleend.
Extra verlof kan niet worden verleend in de eerste twee weken van het schooljaar.
Een verzoek om extra verlof dient minimaal acht schoolweken van tevoren aan de directeur van de
school te worden voorgelegd.
Extra verlof voor meer dan 10 schooldagen
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan tien
schooldagen per schooljaar dient minimaal acht schoolweken van tevoren, via de directeur van de
school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd.
In voorkomende gevallen dient een verklaring van een arts of maatschappelijk werker te worden
overlegd, waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie.
Suikerfeest
Voor het vieren van het Suikerfeest wordt maximaal 1 schooldag vrij gegeven. Hiervoor kan een
verlofformulier bij de directeur worden opgehaald.
Verlofaanvragen
Verlof kan worden aangevraagd door middel van het aanvraagformulier extra verlof. Een formulier
kunt u bij de directie ophalen.
Verlof wegens gewichtige omstandigheden en overig verlof dient minimaal zes schoolweken van
tevoren te worden aangevraagd. Extra verlof dient minimaal acht schoolweken van tevoren
te worden aangevraagd. Deze termijnen zijn nodig in verband met de bezwaartermijnen bij een
eventuele afwijzing. Binnen zeven dagen na uw aanvraag, ontvangt u schriftelijk (e-mail) een reactie
op uw verzoek. Deze reactie bestaat uit een toekenning of afwijzing van uw aanvraag of een verzoek
om aanvullende informatie, als de aanvraag niet volledig is. Binnen zeven dagen na ontvangst van de
aanvullende informatie ontvangt u van ons alsnog schriftelijk (e-mail) een beslissing.
Wordt het verzoek om verlof korter dan zes schoolweken voor de gewenste verlofdatum ingediend,
dan wordt het verzoek indien mogelijk in behandeling genomen. Het is echter mogelijk dat u in geval
van een afwijzing van uw verzoek, niet voldoende tijd meer hebt om bezwaar te maken tegen de
afwijzing van uw verzoek. In dit geval blijft de afwijzing gehandhaafd.
Er kunnen omstandigheden zijn waarbij het niet mogelijk is om het verzoek om verlof zes schoolweken van tevoren in te dienen (bv. verlof voor begrafenis). In deze gevallen dient de verlofaanvraag
zo snel als mogelijk te worden ingediend.
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Bezwaar maken
Als uw verzoek om verlof niet voldoet aan de bepalingen in de leerplichtwet, kan uw verzoek worden
afgewezen. Tegen deze afwijzing kunt u binnen zeven dagen bezwaar maken bij de directeur.
Als u een afwijzing ontvangt waarmee u het niet eens bent, kunt u binnen zeven dagen na de
afwijzing schriftelijk uw bezwaar indienen bij de directeur via het e-mailadres info@ichthusbos.nl
De directeur neemt vervolgens contact met u op om uw bezwaren te horen. Binnen zeven
dagen na ontvangst van uw bezwaar ontvangt u een definitieve beslissing.
Als u het niet eens bent met de definitieve beslissing van de directeur, kunt u binnen zes weken na
dagtekening van de brief een bezwaarschrift indienen bij de voorzieningen- rechter van de
arrondissementsrechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:
 de datum
 uw naam en adres
 uw handtekening
 de omschrijving van het bestreden besluit
 de gronden van het bezwaar
In spoedeisende gevallen kan, nadat het bezwaar is ingediend, aan de voorzieningenrechter om een
voorlopige voorziening worden gevraagd. U kunt in uw bezwaarschrift ook vragen rechtstreeks
beroep te mogen instellen. In beide gevallen is griffierecht verschuldigd.
KLACHTENPROCEDURE
Klachtenregeling
Als u klachten heeft over de gang van zaken op school, kunt u dit het best melden bij de school.
Benader hiervoor eerst de groepsleerkracht van uw kind en daarna eventueel de directie van de
school. De meeste problemen worden zodoende gelukkig snel opgelost. Als het overleg met de
school geen oplossing biedt voor uw probleem, kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure.
Klachtenprocedure
De scholen van onze stichting hebben een vaste procedure voor het behandelen van klachten. Deze
klachtenregeling kunt u direct bij de school opvragen, maar u kunt dit ook doen via de
Medezeggenschapsraad. Om een klacht goed te kunnen behandelen heeft elke school een aantal
contactpersonen, waarbij een ieder een klacht kan melden. De namen, adressen en
telefoonnummers van deze contactpersonen staan in de adressenlijst. Taakomschrijving van de
contactpersonen: De contactpersoon vraagt de klager of deze op de inhoud van de klacht wil ingaan.
Indien dit gebeurt “weegt” de contactpersoon de “zwaarte” van de klacht. Bij een “lichte” klacht
probeert de contactpersoon een oplossing op schoolniveau te vinden door de klager in contact te
brengen met de persoon over wie de klacht gaat of met de eindverantwoordelijke van de school,
zoals de directeur, de algemeen directeur of het bestuur.
Vertrouwenspersoon
Bij een “zware” klacht verwijst de contactpersoon de klager meteen naar de vertrouwenspersoon,
die door het bestuur voor al onze scholen is aangesteld om klachten die niet op schoolniveau kunnen
worden opgelost te behandelen. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing
kan worden bereikt. Zo nodig geeft de vertrouwenspersoon de klacht door aan de
klachtencommissie.
Op de Ichthusschool is de vertrouwenspersoon mevr. Renée Bosch.
Externe vertrouwenspersoon
De school maakt gebruik van de externe vertrouwenspersoon van GGD
Hollands Midden. Deze persoon is te bereiken onder 088-3083342 en
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externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl

Landelijke klachtencommissie
Ons bestuur is hiervoor aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk
Onderwijs t.a.v.:
het ambtelijk secretariaat
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag
070 386 16 97
info@gcbo.nl
http://www.gcbo.nl
Kort samengevat:
•
overleg met de leerkracht van uw kind
•
overleg met de directeur
•
overleg met de interne contactpersoon
•
inschakeling van de externe vertrouwenspersoon
•
indienen van de klacht bij de Landelijke Klachtencommissie
•
Vertrouwensinspecteur
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs. tel. 0900-1113111 (lokaal tarief). Een vertrouwensinspecteur is
aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij
het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte.2270 AX Voorburg
Tel: 070 - 38 61 697 of 34 81 230. Email: info@klachtencommissie.org
Inspectie van het onderwijs
Te bereiken via www.onderwijsinspectie.nl
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PRAKTISCHE ZAKEN
BIJZONDERHEDEN PER GROEP
GROEP 1 en 2
Ouders kunnen hun kind, tussen 8.20 en 8.25 uur in de klas brengen. In de ochtend krijgen de
kinderen de tijd om te eten en te drinken. Wilt u dit meegeven naar school.
In de hal hangt een prikbord. Op dit bord vindt u allerhande nuttige informatie.
De kleutergroepen werken gezamenlijk over thema’s als zomer, verkeer, herfst, de tandarts, de
boerderij enz.
Tijdens de 10-minuten-gesprekken wordt gesproken over de vorderingen van uw kind. Voor de
gymles zijn
gymschoenen nodig. De leerlingen van de groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal.
GROEP 3 T/M 8
Voor de kinderen vanaf groep 3 is gymnastiekkleding verplicht. Voor de gymschoenen geldt dat zij
geen zwarte zool mogen hebben en dat zij niet buiten gedragen worden. Wanneer uw kind
deelneemt aan een sporttoernooi, dan wordt er vanuit de school gezorgd voor schoolshirtjes.
GEVONDEN VOORWERPEN
Wilt u in de meest gebruikte en daarvoor in aanmerking komende voorwerpen de naam van uw kind
zetten?
Vooral jongere kinderen herkennen hun eigendom niet zo goed en dat geeft wel eens problemen.
Graag ook lussen in de jassen.
De gevonden voorwerpen worden bewaard. Als u iets kwijt bent, geeft u dat dan door aan de
leerkracht. We zien het als onze taak kinderen verantwoordelijkheid bij te brengen voor hun spullen.
In combinatie met aandacht van uw kant zal dat zeker resultaat opleveren. Voor en tijdens
rapportgesprekken en voorafgaand aan vakanties worden gevonden voorwerpen uitgestald. Als de
eigenaar zich niet meldt, worden de spullen weggegeven.
TRAKTATIES
Het is een goede gewoonte om de verjaardag van uw kind te vieren in de klas.
Dringend verzoeken wij u de traktatie gezond te houden. Veel ouders hebben er - terecht - moeite
mee als er op allerlei zoetigheden getrakteerd wordt. De kinderen mogen trakteren in de eigen groep
en mogen dan met een vriendje of vriendinnetje de andere groepen langs.
DE FIETS
Als uw kind op een redelijk te belopen afstand woont van school en er is geen andere dringende
reden, dan mag uw kind niet op de fiets naar school komen.
Hoewel er vanuit de lokalen goed zicht is op de stallingsruimte, raden wij u aan erop toe te zien, dat
de fiets van uw kind voorzien is van een degelijk slot. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.
MEDISCHE ZAKEN
Om ook de lichamelijke ontwikkeling van kinderen te volgen, wordt de school regelmatig bezocht
door de schoolarts. Zij bezoekt de groepen 2 en 7. Maar waar nodig kunnen kinderen vaker worden
gecontroleerd.
Natuurlijk kan het voorkomen dat u ook op andere momenten vragen hebt, die u aan de schoolarts
zou willen voorleggen. Dit is altijd mogelijk!
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Mocht u vragen hebben over vervelende (besmettelijke) kwalen of ziekten, dan kunt u voor
informatie altijd op school terecht. Op school zijn verschillende folders aanwezig over bepaalde
kwalen of ongemakken, zoals bijvoorbeeld hoofdluis en roodvonk.
We willen u verzoeken belangrijke medische gegevens door te geven aan de school. We denken dan
bijvoorbeeld aan (voedsel-)allergieën, hoofdluis enz. We proberen dan passende maatregelen te
treffen.
KLEDINGVOORSCHRIFTEN
Kleding met gewelddadige en/of aanstootgevende teksten/afbeeldingen horen niet op een school
thuis. Hoofddeksels zoals petjes en bandana’s zijn alleen toegestaan op ons plein en dus niet in het
schoolgebouw zelf.
MOBIELE TELEFOONS
Kinderen zijn tegenwoordig steeds jonger in het bezit van een mobiele telefoon. Sommige leerlingen
nemen een mobiele telefoon mee naar school. Deze wordt opgeborgen in de afsluitbare la van de
leerkracht. De telefoon mag niet onder schooltijd worden gebruikt door de leerlingen. Voor en na
schooltijd mogen de telefoons niet op het schoolplein gebruikt worden. Wij willen u erop attenderen
dat de school niet aansprakelijk is voor eventuele beschadiging en/of diefstal.
SCHOOLMATERIALEN
Kinderen ontvangen alle benodigde schoolmaterialen die nodig zijn. Deze worden gratis door de
school verstrekt. De materialen zoals boeken, chromebooks en tablets (Snappet) zijn in bruikleen
onder schooltijd. De tablets worden vooral voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen gebruikt.
Deze schoolmaterialen blijven op school en zullen niet mee naar huis worden gegeven.
TE LAAT KOMEN
Het te laat komen van kinderen is zeer storend! Te laat komen heeft een negatief effect op de lessen.
Om 08.30 uur hoort uw kind in de klas aanwezig te zijn, zodat de les in alle rust kan gaan beginnen.
Komt uw kind herhaaldelijk te laat, dan zal dit worden beschouwd als een vorm van schoolverzuim.
Wij volgen hierbij het protocol en de richtlijnen opgesteld in samenspraak met onze
leerplichtambtenaar.
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FINANCIEN
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Het onderwijs aan leerplichtige kinderen is in Nederland gratis. Dit onderwijs wordt bekostigd van
het belastinggeld. Eigenlijk betaalt iedere Nederlander dus mee aan het onderwijs. Ouders hoeven
daarom geen lesgeld te betalen voor kinderen die op de basisschool zitten.
Echter, het onderwijs bestaat uit meer dan alleen lesgeven. Als school organiseren we vieringen:
Sinterklaas, Kerst en Pasen. Maar ook een sportdag, het schoolontbijt, een aantal excursies,
projecten en een slotfeest. Daarnaast hebben we een schoolbibliotheek, speeltoestellen op het plein
en een groot computernetwerk. Dit zijn allemaal extra’s die wij als school belangrijk vinden. Het zijn
juist deze dingen die de school leuk maken.
Al deze zaken kosten geld en daarom vragen wij een bijdrage aan de ouders. Deze bijdrage is
vrijwillig, toch doen wij een dringend beroep op alle ouders om de ouderbijdrage te voldoen. Alle
kinderen delen immers mee in de ouderbijdrage. Het is een minimumbedrag, meer geven mag
natuurlijk altijd.
Elk jaar wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd om bepaalde zaken te bekostigen,
die niet of nauwelijks door de overheid vergoed worden. Bijvoorbeeld kosten die gemaakt worden
voor kerstviering, Sinterklaas, paasviering, creatieve keuzemiddag, schoolgids, tegemoetkoming in de
kosten van de schoolreis.
De hoogte van de ouderbijdrage is door het bestuur vastgesteld op € 17,50 per cursusjaar per kind,
waarbij maximaal voor drie kinderen betaald hoeft te worden.
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 is besloten om het geld voor de schoolreis t.g.t. met de
ouderbijdrage te innen. Het totale bedrag wordt daardoor € 47,50.
Dit bedrag kan in één of twee termijnen betaald worden door overschrijving op de rekening van de
ouderraad.
BANKREKENINGEN
Schoolrekening: Ouderbijdrage en schoolkamp.
Rabobank: NL 91 RABO 0309 8207082
VERZEKERINGEN
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen,
personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien
een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt.
Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de
eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële
schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor school actief zijn
(bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig
handelen.
Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot een
misverstand.
Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens
de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle
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schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft
bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school, of zij die voor de
school optreden, moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade
wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de
gymnastiekles, een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en
wordt daarom niet door de school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerlingen (of als zij jonger zijn dan 14 jaar hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun
doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde
activiteiten, door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of
de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/ verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
SPONSORING
Sponsoring is een middel om extra geld, goederen of diensten te verwerven. Deze inkomsten worden
doorgaans door de sponsor beschikbaar gesteld in ruil voor een tegenprestatie. De stichting voor
Protestants Christelijk Onderwijs te Boskoop en Waddinxveen is van mening dat met sponsoring
binnen het onderwijs uiterst voorzichtig dient te worden omgegaan en heeft daarom richtlijnen voor
het handelen opgesteld:
 Voor een beslissing tot toelating van sponsoring dient binnen de schoolorganisatie een breed
draagvlak te zijn. Ouders dienen van mogelijke sponsoring op de hoogte te zijn. Instemming
van de MR is een voorwaarde.
 Sponsoring dient in overeenstemming te zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak
en doelstelling van de school. Goede smaak en stijl spelen daarin een rol.
 Sponsoring mag geen invloed hebben op de onderwijsinhoud en continuïteit van het
onderwijs.
 Sponsoring mag geen invloed hebben op het onderwijsaanbod en op de door de school aan
het onderwijs gestelde eisen. Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van
middelen verkregen uit sponsoring.
 Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid en/of de onafhankelijkheid van
het onderwijs aantasten.
 De kooklessen worden gesponsord door een plaatselijk supermarkt.
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SPCO LEV
SAMENSTELLING BESTUUR
BESTUURSKANTOOR:
Herman Heijermanslaan 4
2741 ZJ WADDINXVEEN
0182 – 232651
e-mail directie: directie@spco-lev.nl
e-mail secretariaat: secretariaat@spco-lev.nl
VOORZITTER:
De heer W. Verheij
PENNINGMEESTER:
Dhr. H.J. van Vark
hansvanvark@cs.com
ALGEMEEN BESTUURSLEDEN:
De heer P. van Nieuwenhuizen
Pvhn73@hotmail.com
Mevrouw L. de Bloois
fredlies@xs4all.nl
Mevrouw L.G.E. Dekker
mail@leontiendekker.nl
GEBOUWEN BOSKOOP EN WADDINXVEEN:
Dhr. J. Snel
sneldenood@kpnplanet.nl
OVERIGE ADRESSEN
Schoolbegeleidings-dienst OnderwijsAdvies
Antwerpseweg 2, 2803 PB Gouda
Postbus 2188, 2800 BH Gouda
Telefoon: 0182 556556
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland 2814
Stavorenweg 6
2803 PT Gouda
Postbus 32
2800 AA Gouda
Tel: 0182-533511
E-mail: secretariaat@swv-po-mh.nl
MFC ‘De Plataan’
Snijdelwijklaan 2
0172 232036
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