Regenbooglied
Ze zeggen: als je anders bent,
dan hoor je er niet bij.
ze doen alsof je niemand bent
als je niet bent als zij.
Refrein

Maar kijk eens naar de Regenboog
Zie jij het soms gebeuren
dat van de zeven kleuren
-bijvoorbeeld rood of groener een niet mee mag doen?
Nee, de een staat naast de ander
en ze zijn, zoals je ziet,
steeds verbonden met elkander
Kunnen mensen dat dan niet
Refrein

Ze zeggen: als je anders bent
dan doe je niet normaal
Ze wijzen naar je kleren en
ze lachen om je taal
Refrein

ze zeggen: als je anders bent
dan kun je beter gaan
Alsof je nooit geboren bent
dat is toch geen bestaan.
Refrein

Want kijk eens naar de regenboog ………
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Een woord vooraf
Geachte ouders, verzorgers en belangstellenden,
Voor u ligt de schoolgids 2017- 2019 van de christelijke basisschool De Regenboog.
Een belangrijk deel van de kindertijd wordt in de basisschool doorgebracht. Een basisschool kies je
daarom ook zorgvuldig. Kinderen zijn verschillend, maar scholen zijn ook verschillend.
De schoolgids is geschreven om u te informeren over de dagelijkse gang van zaken, de speciale zorg en
de achtergronden daarvan op onze school. Wij leggen in deze schoolgids verantwoording af over de
manier van werken en waar onze school voor staat gedurende de komende periode.
Naast de schoolgids wordt er een jaarkalender samengesteld met andere actuele gegevens.
De Regenboog is gehuisvest in een monumentaal gebouw uit het jaar 1920. Een prachtig gebouw dat
als rijksmonument beeldbepalend is voor het centrum van Bedum. Het staat midden in het centrum
van Bedum op de hoek van de Schoolstraat en de Vlijt. De komende twee schooljaren zal dit gebouw
volledig gerenoveerd worden en geschikt gemaakt worden voor het toekomstig onderwijs. Deze
periode zullen we in een tijdelijke huisvesting ondergebracht worden.
De schoolgids verschijnt na te zijn besproken in het team en Medezeggenschapsraad (MR). Het
Bevoegd Gezag heeft na instemming van de MR de schoolgids vastgesteld.
Heeft u vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om te bellen. Kom gerust eens kijken, dan leiden we u
graag rond in onze school. U kunt dan zelf ervaren hoe de sfeer op onze school is. Natuurlijk zijn wij
altijd bereid u in een gesprek nadere informatie te geven. Kijk ook eens op onze website:
www.regenboogbedum.vcpong.nl
Het team en de Medezeggenschapsraad hopen dat u deze gids veelvuldig, kritisch en met plezier zult
gebruiken en dat u een juist beeld krijgt van “De Regenboog”. Wij horen graag uw reactie!
Met vriendelijke groet,
Roel Omvlee
C.B.S. De Regenboog
1* Voor de leesbaarheid van deze schoolgids gebruiken we het woord ouder(s) daar waar bedoeld wordt “ouders/verzorgers”
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Hoofdstuk 1

Werken vanuit een visie

Onze identiteit, dat wil zeggen: alles wat onze school maakt tot de school die we zijn / willen worden,
ontlenen wij uit deze uitgangspunten:

1.1

Onderwijskundige visie


We willen kinderen nieuwsgierig maken naar en uitdagen om ieders unieke talenten te
benutten en ontwikkelen.
 We streven ernaar het kind te vragen en te geven wat hij/zij nodig heeft.
 We proberen uit het kind te halen wat er in zit.
De leerkracht stemt de instructie af op de behoeftes van het kind met andere woorden, we
streven ernaar de instructie op de juiste manier, op het juiste moment, met de juiste persoon,
op de juiste plek aan te bieden, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarvoor
is een rijke leeromgeving gecombineerd met een duidelijke structuur nodig.
 Wij zijn lerende leerkrachten.

1.2

Pedagogische visie






1.3

Iedereen is van onschatbare waarde en heeft recht op liefde en aandacht.
Wij willen een prettige leer-, werk- en speelomgeving creëren, waarin veiligheid, plezier en
geborgenheid centraal staan en waarin iedereen recht heeft op redelijke grenzen.
We willen de kinderen leren zelfstandig te zijn, samen te werken en geven hen
verantwoordelijkheid en vrijheid binnen een gestructureerde leeromgeving.
Door de positieve benadering en het geven van gerichte complimenten werken we aan een
positieve gedragsontwikkeling.
Iedereen wordt uitgenodigd om op een respectvolle manier zijn mening te geven.

Maatschappelijke visie







1.4

We willen de kinderen leren verschillen te respecteren. Het accepteren van elkaar zoals we zijn
en het rekening houden met elkaar, vinden we belangrijk.
Wij willen graag dat de kinderen hun “steentje” bijdragen aan de maatschappij.
We vieren behaalde resultaten en successen.
De kinderen die onze school verlaten, zijn zelfstandig en kunnen zichzelf redden.
Wij halen als school het dorp en omgeving binnen en de school gaat op haar beurt het dorp en
de omgeving in.
Wij zijn betrokken op/met/bij elkaar.

Levensbeschouwelijke visie




Wij stimuleren vanuit een christelijke basis het nadenken over het leven.
We hebben een open houding, dit stimuleert het nadenken over het geloof en geeft kennis
over de Bijbel en andere religies/stromingen. Het kind wordt gestimuleerd een eigen houding
te ontwikkelen en een eigen standpunt in te nemen.
We willen samen kunnen lachen, huilen, vieren en gedenken. We horen bij elkaar: leerlingen,
ouders en leerkrachten.
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1.5

Toekomstvisie

Prachtige woorden om in een visiedocument te schrijven. Prachtige woorden die bij het verschijnen
van deze gids al bijna weer achterhaald zouden kunnen zijn. Toch geloven we in deze woorden die
voor ons een basis zijn om verder te borduren.
Wel realiseren we dat we in een tijd leven waarin alles snel verandert, wat we vandaag leren is morgen
al weer geschiedenis. Willen we toekomstgericht blijven werken dan moeten we ook kijken wat de
kinderen in de toekomst nodig hebben. Daarom kijken we naar de vaardigheden waarvan we denken
dat er steeds meer beroep op gedaan wordt. Deze vaardigheden zijn:

Deze 11 competenties verweven we in ons aanbod. We zien hierin ook de basis voor onze
ontwikkelingen m.b.t. gepersonaliseerd leren en ontwikkelen van talenten.
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Hoofdstuk 2
2.1

Zakelijke gegevens van de school

School

C.B.S. De Regenboog
Schoolstraat 12
9781 JN Bedum
050-3012724
E-mailadres: info.regenboogbedum@vcpong.nl
Website: www.regenboogbedum.vcpong.nl

2.2

De schoolvereniging

C.B.S. de Regenboog maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs NoordGroningen: VCPO Noord-Groningen. De vereniging voert het bestuur over 15 scholen in de gemeentes
Bedum, Ten Boer, Winsum, De Marne en Eemsmond.
Iedereen die instemt met de grondslag van de vereniging kan lid worden. Bij de inschrijving van
leerlingen krijgen alle ouders een formulier waarmee ze zich als lid aanmelden. Statuten van de
vereniging zijn op school verkrijgbaar. Jaarlijks vindt er een algemene ledenvergadering plaats.

2.3

Het bestuur van de vereniging

De vereniging wordt bestuurd door een Directeur/Bestuurder. De Directeur/ Bestuurder is integraal
verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, het financiële beleid en het onderhoudsbeleid. Hij legt
verantwoording af aan de Raad van Toezicht ( RVT) Deze RVT bestaat uit vijf of zeven leden die op
basis van deskundigheid of persoonlijke kwaliteiten worden benoemd. De RVT wordt door de
algemene ledenvergadering benoemd.
Het adres van het bestuurskantoor is:
V.C.P.O. Noord-Groningen:
Postbus 74
9950 AB Winsum
0595-441733
Website: www.vcponoordgroningen.nl

2.4

Schoolleiding

De leiding van de school is in handen van de directeur. De directeur is eindverantwoordelijk voor het
reilen en zeilen van de school. Bij vragen, problemen of andere zaken, waar u samen met de leerkracht
van uw kind niet uitkomt, kunt u terecht bij de directeur.

2.5

Schoolteam

In het onderwijs van vandaag komt parttime werken veelvuldig voor, veel leerkrachten werken dan
ook niet volledig. Dit maakt dat er meestal meerdere leerkrachten voor een groep staan. Ons streven is
er op gericht dat er niet meer dan twee leerkrachten voor één groep staan.
De namen van de leerkrachten en overige informatie kunt u vinden in de jaarkalender.

2.6

Leerlingbegeleiding

Op C.B.S. De Regenboog worden sommige kinderen individueel begeleid wanneer dat noodzakelijk is.
Natuurlijk heeft de leerkracht hierover met u contact gehad en volgt dit proces. Ook volgt de Intern
Begeleider deze begeleiding op de voet.
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2.7

Vakonderwijs

De groepen gymmen twee keer in de week, waarvan één les wordt verzorgd door een vakleerkracht. In
een aantal groepen wordt muziekles gegeven door een docent van de muziekschool.

2.8

Stagiaires

Ieder jaar komen een aantal studenten van de PABO, studenten orthopedagogiek en/of studenten
MBO (klassen- en onderwijsassistenten), stage lopen. Het kan dus zijn dat uw kind les krijgt of begeleid
wordt door een van deze studenten. Natuurlijk gebeurt dit allemaal onder supervisie van de
groepsleerkracht. De groepsleerkracht blijft eindverantwoordelijk voor wat er in de klas gebeurt.
Ook heeft onze school vaak een of twee LIO-stagiaires. In het laatste jaar van de PABO lopen de
studenten de stage. Het eerste halfjaar is dan een voorbereiding op de feitelijke LIO-stage. De
studenten zijn dan twee dagen in de week op school en moet bewijzen dat ze in staat zijn om
zelfstandig voor de klas te staan.
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Hoofdstuk 3

Een kijkje in onze school

De groepsindeling kunt u vinden in de jaarkalender en op de onze website.

3.1

Differentiatie model

Onze school werkt met een jaarklassensysteem, waarbij een vastgestelde hoeveelheid basisleerstof als
uitgangspunt dient. Kinderen met beperkingen of met meer mogelijkheden krijgen aangepaste leerstof
aangeboden.
De huidige ontwikkelingen in het onderwijs volgend, die meer uitgaan van de individuele behoeftes
van het kind, zijn voor ons aanleiding geweest om vanaf groep 3 uit te gaan van het onderstaande
differentiatiemodel.
Differentiatie model

C.B.S. De Regenboog

II t/m V groep
Instructie

II/III – groep:
Inoefening en verwerking op basis
van zelfstandige werkvormen

I – groep:
Instructie (indien nodig)
(inzet instructietafel)

IV/V – groep:
Extra instructie en begeleiden,
inoefening en verwerking
(inzet instructietafel)

afsluiting

Introductie

I – groep
Inoefening, verwerking en verrijking op basis van zelfstandige werkvormen op niveau

Inoefening en verwerking op
basis van zelfstandige
werkvormen

Op basis van dit model is het niet meer vanzelfsprekend dat alle leerlingen dezelfde stof verwerken. Er
zullen kinderen zijn die de basishoeveelheid leerstof doorwerken, maar ook leerlingen die meer of
minder leerstof aankunnen.
Meestal zullen de lessen gezamenlijk worden gestart tot de instructiebehoeftes uiteenlopen en er
afzonderlijke groepjes gevormd worden die de leerkracht opnieuw instrueert.
Door een goede klassenorganisatie, we noemen dat “klassenmanagement”, proberen we alle kinderen
tot hun recht te laten komen. Een van de werkvormen die we daarbij gebruiken is het ”zelfstandig
werken”. Daarbij leren de kinderen zelfstandig te werken aan taken, zodat er ruimte ontstaat voor de
leerkracht om extra hulp te verlenen aan individuele of aan groepjes kinderen.
Kinderen in de groepen 1 en 2 bijvoorbeeld, wordt geleerd al een keuze te maken tussen een
verplichte taak en een keuzetaak. Deze vaardigheid wordt verder uitgebouwd in groep 3 met halve
dagtaken, in groep 4 met (hele) dagtaken, in groep 5 met halve weektaken en in de groepen 6 t/m 8
met (hele) weektaken. Op deze manier leren de kinderen zelfstandigheid en planning te combineren
met eigen verantwoording, ( Zie ook 3.2).
De komende twee jaar willen we veranderingen aan gaan brengen in onze structuur. We zullen nog
adaptiever op leerhouding en leerprestaties in gaan spelen. Dit zal tot uiting komen in het
groepsdoorbrekend werken. Leerlingen van verschillende jaargroepen werken dan, ieder op zijn eigen
niveau, aan hetzelfde onderwerp.. Er zullen dan clusters ontstaan; leerlingen werken op een leerplein
en worden begeleid door een leerkracht die de rol van coach aanneemt, of krijgen instructie van een
andere leerkracht. Ook de inzet van ict zal hierin een belangrijke rol gaan innemen.
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Om organisatorische redenen is de school verdeeld in drie “bouwen”.
De onderbouw: groepen 1, 2, 3
De middenbouw: groepen 4 en 5
De bovenbouw: groepen 5, 6, 7 en 8.
Elke bouw kent zijn eigen bouwcoördinator die de bouw specifieke zaken initieert, coördineert en
bewaakt. De directie en beide bouwcoördinatoren hebben een regelmatig overleg waarin de schoolse
zaken besproken worden. Daarnaast is er op gezette tijden een overleg, waarin de bouwcoördinatoren
en de interne begeleider samen met de directie de schoolontwikkeling doorspreken.
De leerkrachten van parallelgroepen hebben wekelijks overleg over de leerstofplanning en
groepsspecifieke zaken.
Passend onderwijs
Op De Regenboog geven we adaptief onderwijs. Dit houdt in dat wij ons onderwijs zo veel mogelijk
afstemmen op het niveau van het kind. We willen recht doen aan de verschillen die er tussen kinderen
zijn en hen uitdagen zelfstandig te werken.
Bij adaptief onderwijs houden wij rekening met de mate waarin het kind behoefte heeft aan instructie,
het tempo waarin het kind zich de leerstof eigen maakt en de wijze waarop het kind de leerstof kan
verwerken.
Meerdere malen per dag gaan kinderen de leerstof zelfstandig verwerken. Tijdens deze momenten kan
de leerkracht, net zoals tijdens de instructie, differentiëren en extra aandacht geven aan individuele of
groepjes kinderen. Zo komt de leerkracht meer tegemoet aan de individuele behoeften.
Afspraken die we hebben gemaakt omtrent passend onderwijs:
 De kinderen werken regelmatig in tafelgroepjes en zitten naast een maatje. Dit maakt
samenwerken mogelijk.
 Het lokaal is zodanig ingericht dat het zelfstandig pakken van materialen bevorderd wordt.
 We werken met een vast dagritme. Dit is visueel gemaakt voor de kinderen.
 We werken met een planbord/digikeuzebord (groep 1,2,3) en een taakbrief (groep 3 t/m 8).
 We werken binnen de groep met verschillende instructieniveaus.
 We leren kinderen zelfstandig te werken en om te gaan met uitgestelde aandacht.

3.2

Directe instructiemodel

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de samenhang tussen het functioneren van
leerkrachten en de prestaties van leerlingen. Een belangrijke conclusie van recent onderzoek is:
"Teachers do make a difference!" (= Leerkrachten maken het verschil)
Bij het aanbieden van nieuwe leerstof moet de leerkracht de kinderen actief bij de les betrekken. De
leerkrachten geven daarom instructielessen volgens een vaste opbouw. Hiervoor maken wij gebruik
van het Activerende Directe Instructie Model (ADIM).
We kijken terug op de vorige les, daarna oriënteren we ons op de komende les; wat gaan we leren en
wat weten we al? Dan volgt een uitleg gevolgd door begeleide inoefening, rekening houdend met de
verschillen van leerlingen.
Vervolgens gaan de kinderen de nieuwe leerstof zelfstandig inoefenen.
De les wordt afgesloten met een evaluatie; hoe is het gegaan? Wat hebben we geleerd?
Ten slotte wordt er vooruitgeblikt op wat de volgende les geleerd zal worden.
De belangrijkste leer- en denkstrategieën hangen we op in het lokaal, zodat de kinderen hier nog eens
naar
terug
kunnen
grijpen.
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3.3

Antipestprogramma KiVa

Op de Regenboog werken we met het antipestprogramma KiVa. KiVa is een Fins woord en betekent;
voor ieder kind een fijne schooltijd.
Pesten op school is een probleem dat bijna overal ter wereld voorkomt. Kinderen die gepest worden,
ondervinden hier veel last van, zowel nu als in de toekomst. Pesten vormt een ernstige bedreiging voor
de gezonde ontwikkeling van kinderen. Door de jaren heen is er op verschillende manieren geprobeerd
pesten te voorkomen en te verminderen. Lang geleden werd aangenomen dat het invoeren van meer
en strengere regels de beste manier was om pesten aan te pakken. Inmiddels weten we dat alleen
invoeren van strengere regels niet helpt: om pesten tegen te gaan is systematische en voortdurende
inspanning nodig.
Het Finse antipestprogramma KiVa is gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek. Een van de
kernpunten van KiVa is dat pesten als een groepsverschijnsel wordt gezien. KiVa focust niet alleen op
de pesters en slachtoffers, maar gaat ervanuit dat de hele groep een rol speelt bij het pesten. Kinderen
pesten bijvoorbeeld om hun populariteit in de groep te vergroten. Als de hele groep het pesten afkeurt
en optreedt tegen de pesters, dan zullen de pesters sneller stoppen met pesten. Het beïnvloeden van
de groep is daarom erg belangrijk voor het succesvol tegengaan van pesten op scholen en dat is wat
KiVa doet.
KiVa biedt scholen een aantrekkelijk en gevarieerd programma om te werken aan positieve
groepsvorming. Het preventieve gedeelte bestaat uit onder meer tien thema's, een computerspel voor
leerlingen, training voor leerkrachten en monitoring. Als pesten of andere groepsproblemen zich toch
voordoen, is er een specifieke aanpak (steungroep aanpak en/of herstelaanpak) met een duidelijk
stappenplan om het op te lossen. Op Nederlandse KiVa-scholen is het pesten met meer dan de helft
afgenomen.
De Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek naar de effectiviteit van KiVa in Nederland. De
resultaten van het eerste jaar zijn zeer positief. Vanaf schooljaar 2015/2016 moeten scholen verplicht
een goedgekeurd anti-pestprogramma gebruiken. Op www.kivaschool.nl is meer informatie te vinden.
Tien KiVa-regels voor de bovenbouw:
1. We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect.
2. We maken er samen een fijne groep van.
3. We praten met elkaar en gebruiken daarbij ik-taal.
4. We willen dat pesten stopt.
5. We willen ook dat verborgen pesten stopt.
6. Eigen regel, of: We houden er rekening mee dat pesten heel lang pijn doet.
7. We zeggen tegen pesters: stop ermee.
8. We helpen gepeste kinderen.
9. We lossen pesten als groep op.
10. We blijven ons houden aan dit KiVa contract.
Zes KiVa-regels voor de onderbouw:
1. We willen samen een groep zijn want dat is fijn.
2. We horen er allemaal bij: ik, hij en ook jij.
3. We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal.
4. We gaan goed met elkaar om.
5. We helpen elkaar.
6. We komen voor elkaar op.
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3.4

In de groepen

Groep 1 en 2 werken thematisch. Kinderen kiezen hun keuzehoeken met behulp van het
digikeuzebord. Per week plannen de kinderen zelf de werkopdrachten in. Dit maken ze visueel op het
planbord. De kinderen van groep 2 beginnen met voorbereidend schrijven in een schrift. Ook krijgen zij
extra aandacht bij de voorbereidingen voor groep 3, o.a. synthese- en analyseoefeningen (taal/lezen)
en voorbereidend rekenen.
Vanaf groep 3 gaan we meer methodisch werken: het leren lezen en het vlot leren lezen staat naast
het rekenen en schrijven centraal in de groepen 3 en 4
In groep 5 komen de wereld oriënterende vakken aardrijkskunde, natuur & techniek en geschiedenis
erbij. In alle groepen geven we bewegingsonderwijs en de creatieve vakken: muziek, handvaardigheid
en tekenen. Vanaf groep 5 worden de creatieve vakken gegeven in een roulatiesysteem; de ateliers.
Kinderen werken gedurende een aantal weken aan een opdracht en presenteren dit in de vervolgens
aan elkaar.

3.5

Zelfstandig werken

Vanaf groep 3 wordt het zelfstandig werken verder uitgewerkt. In groep 3 en 4 werken we aan
dagtaken en vanaf groep 5 met weektaken. Vanaf medio groep 6 werken de leerlingen met weektaken
waarbij ze zelf leren plannen. De vakken en bijbehorende opdrachten staan duidelijk op papier. Is een
onderdeel afgerond, dan wordt het in de kleur van de dag afgetekend. Op deze manier kunnen de
leerlingen en de leerkrachten zien welke taken er op een dag gedaan zijn en kan er een aanpassing
komen in meer of minder, verrijking- of herhalingswerk.

3.6

Schoolvakken

Op het rooster komen de volgende vakken voor: Godsdienstige vorming, technisch lezen,
begrijpend/studerend lezen, Nederlandse taal, rekenen, wereldoriëntatie, schrijven, verkeer, muziek,
techniek, sociaal emotionele ontwikkeling, burgerschap, tekenen, handvaardigheid, gymnastiek en
Engels. Eens per jaar besteden we aan een bijzonder thema, waaraan we dan schoolbreed werken , dit
noemen we onze projectweek. Tijdens de Kinderboekenweek wordt ook projectmatig gewerkt.
In de Wet op het Primair Onderwijs staat beschreven, welke vakken moeten worden
gegeven. In de volgende tabel vindt u de bijbehorende methoden:
Godsdienstige vorming
Rekenen

Groep 1 t/m 8
Groep 1,2:
Groep 3 t/m 8:

Lezen
Begrijpend lezen

Groep 3:
Vanaf groep 4:
Vanaf groep 4:

Spelling
Taal

Groep 4 t/m 8
Groep 1,2

Schrijven
Biologie

Vanaf groep 4
Groep 2 t/m 7
Groep 1 t/m 8

Trefwoord
Digikeuzebord a.d.h.v. de
ontwikkelingsleerlijnen
Pluspunt/ werken vanuit
leerlijnen
Met sprongen vooruit
Veilig leren lezen (Kim-versie)
Estafette
Overal Tekst
Nieuwsbegrip XL
Spelling in beeld
Digikeuzebord a.d.h.v. de
ontwikkelingsleerlijnen
Taal in beeld
Pennenstreken
Natuurzaken
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Aardrijkskunde

Groep 5 t/m 8

Geschiedenis
Verkeer

Groep 5 t/m 8
Groep 4
Groep 5 en 6
Groep 7 en 8

Engels
Sociaal emotionele ontwikkeling

Groep 1 t/m 8

Groep 1 t/m 8

Nieuws uit de Natuur
Wereldzaken
Bij de tijd
Stap vooruit
Op voeten en fietsen
Jeugdverkeerskrant
Groove me
KiVa/Leefstijl

De kinderen moeten een wettelijk aantal schooluren maken. Deze urenberekening staat vermeld in
onze schoolkalender.

3.7

Voorzieningen en activiteiten voor de leerlingen

Audiovisueel materiaal: Elk klaslokaal heeft de beschikking over een digitale schoolbord. Daarmee
kunnen we op velerlei manieren het lesgeven verrijken. U kunt hierbij denken aan visuele instructies,
filmpjes, quizjes, dagplanningen & het jeugdjournaal.
Omgang met computers: Om de kinderen voor te bereiden op de grote ontwikkeling rond ICT, wordt
al vanaf groep 1 gebruik gemaakt van IPads, desktops en laptops. De school werkt op dit moment met
ruim 180 IPads. Voor de groepen 4 t/m 8 heeft elk de beschikking over een eigen device. Ook beschikt
elke klas over een eigen laptop en meerdere vaste desktops.
Via het schoolnetwerk kunnen de kinderen online met verschillende programma’s aan de slag gaan.
Vanaf het schooljaar 2017 beschikt de school ook over een 3D printer. Deze printer is beschikbaar voor
alle klassen en laat de kinderen kennis maken met ontwerpen.
Culturele vorming: De school werkt volgens het opgestelde cultuureducatieplan. Onder
cultuureducatie verstaan wij vorming op het gebied van kunst, media en regionaal erfgoed.
In iedere groep worden gedurende het schooljaar een aantal activiteiten aangeboden. Voorbeelden
daarvan zijn; een kunstenaar in de klas, het bezoeken van een voorstelling of een muziekcarrousel.
Saxonetteles: Het MusiSchoolproject is een samenwerking tussen De Regenboog, CMV Wilhelmina en
muziekschool Hunsingo. Leerlingen van groep 3 en 4 kunnen in groepsverband, op speelse wijze, de
grondbeginselen leren van het bespelen van een muziekinstrument. De leerlingen leren spelen op een
‘saxonet’, dat is een soort kleine klarinet.
Bewegingsonderwijs: Alle leerlingen krijgen een keer in de week les van de vakleerkracht. De andere
gymles wordt gegeven door de eigen leerkracht. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen gym in het
speellokaal. De rest van de week wordt er alle dagdelen buiten gespeeld. Bij slecht weer hebben zij
binnen gym met klein materiaal, spelles, of kleuterdans. De gymtassen van de kleuters blijven op
school van vakantie tot een vakantie. Het is handig wanneer de kleding en schoenen voorzien zijn van
naam.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen in de gymzaal tegenover school aan de Schoolstraat. Vanaf
groep 6 wordt er na de gymles gedoucht, dit in verband met de hygiëne. De leerlingen nemen na elke
gymles hun gymkleren en schoenen mee naar huis (geen zwarte zolen).
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Schoolreis: Schoolreisjes en schoolfeesten zijn voor de kinderen belangrijke gebeurtenissen. Ieder jaar
gaat groep 1 t/m 7 op schoolreis. Het ene jaar is er een educatief reisje en het andere jaar een reisje
waarbij spelen meer centraal staat. De kosten van het schoolreisje en de excursie worden geheel door
de ouder(s)/verzorger(s) betaald. Het bedrag is afhankelijk van de bestemming en de activiteiten. U
krijgt schriftelijk bericht over het definitieve bedrag en de betaalwijze. Indien u niet aan deze kosten
kunt voldoen, kunt u contact opnemen met de directie.
Schoolkamp: De leerlingen van groep 8 gaan jaarlijks op schoolkamp. De kosten van het schoolkamp
worden geheel door de ouder(s)/verzorger(s) betaald. Het bedrag is afhankelijk van de bestemming en
de activiteiten. U krijgt schriftelijk bericht over het definitieve bedrag en de betaalwijze. Ook hier geldt
dat de kosten afhankelijk zijn van de bestemming en de activiteiten. Indien u niet aan deze kosten kunt
voldoen kunt u contact opnemen met de directie.
Project: Minimaal één keer in het schooljaar werken we aan een project n.a.v. een gezamenlijk thema.
In zo’n project zijn nagenoeg alle activiteiten geïntegreerd. Het project wordt feestelijk afgesloten.
Ouders en andere belangstellenden kunnen dan uitgenodigd worden om te komen kijken wat de
kinderen gemaakt hebben.
Bij de invoering van het continurooster werken alle groepen thematisch. De groepen in de onderbouw
werken gedurende een aantal weken aan de hand van een thema. In de midden- en bovenbouw
worden in het middagprogramma alle zaakvakken thematisch aangeboden.
Verkeersexamen: De leerlingen van groep 7 doen mee aan het landelijk theoretisch verkeersexamen.
De leerlingen van groep 8 doen mee aan het landelijk praktisch verkeersexamen.
Verjaardag “meesters en juffen”: Net zoals de verjaardagen van de kinderen, vieren we ook de
verjaardagen van de leerkrachten. Soms doen we dit gezamenlijk tijdens een speciale feestelijke
“meesters- en juffendag”. Een ander jaar kiezen we ervoor om de verjaardag in de eigen groep te
vieren.
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Hoofdstuk 4
4.1

De zorg voor kinderen

Toelating leerlingen

In principe zijn alle kinderen die vier jaar of ouder zijn, welkom op onze school. Datzelfde geldt ook
voor kinderen die door verhuizing in de omgeving van school gaan wonen. Wilt u uw kind(eren)
inschrijven, dan kunt u contact opnemen met de school, of via de website uw kind(eren) aanmelden.

4.2

Aanmelding nieuwe leerlingen

Voordat een kind vier jaar wordt, ontvangen ouders/verzorgers een brief van de gemeente Bedum.
Hierin staat dat uw zoon of dochter moet worden ingeschreven bij een basisschool.
C.B.S. De Regenboog houdt in maart een open dag voor ouders die een inschrijving overwegen. Het is
echter ook mogelijk om een afspraak te maken voor een rondleiding op een ander moment.

4.3

Plaatsing leerlingen

Op onze school kunnen we het hele jaar nieuwe leerlingen ontvangen. We willen de introductie van de
kinderen zo goed mogelijk laten verlopen en hebben daarvoor een aantal afspraken gemaakt.
Nieuwe kleuters
 De onderbouwcoördinator neemt ongeveer twee maanden voorafgaand aan de startdatum
contact op met de ouders om een intakegesprek in te plannen.
 De leerkracht van de groep waarin de kleuter geplaatst wordt stuurt de ouders informatie toe.
Ook neemt de leerkracht, in de maand voorafgaand aan de komst van de kleuter, contact op
om met de ouders verdere afspraken te maken.
 “Het naar school gaan “ is voor de nieuwe kleuter best wel spannend, daarom maken we
eerst een afspraak om kennis te maken en te komen kijken. Dit doen we na schooltijd.
 Daarnaast mag uw kleuter twee dagdelen komen kennismaken in de nieuwe groep, de
zogenaamde wenmomenten.
 De kleuter mag, in principe, de eerste schooldag na zijn/haar 4de verjaardag naar school komen.
Om organisatorische redenen kunnen we hier van afwijken.
 In de maand december en een maand voor de zomervakantie hebben we geen instroom
van nieuwe kleuters. Deze kinderen kunnen na de kerstvakantie in januari of na de
zomervakantie starten.
Nieuwe kinderen in groep 3 t/m 8
De school plaatst in overleg met de desbetreffende leerkrachten nieuwe kinderen in een groep. Hierbij
wordt rekening gehouden met de specifieke situatie van het kind, de groepsgrootte en de
samenstelling van de groep.

4.4

Leerlingvolgsysteem

De leerkrachten van De Regenboog volgen de ontwikkelingen van alle kinderen. Ieder kind ontwikkelt
zich op zijn eigen wijze. Deze ontwikkeling houden wij goed in de gaten. Via ons
leerlingvolgsysteem(LOVS van CITO). We observeren de kinderen regelmatig. Ook nemen we
methodetoetsen en Cito-toetsen af. Deze Cito-toetsen zijn landelijk genormeerde toetsen en worden
jaarlijks op vaste tijdstippen afgenomen. Van elk kind wordt een leerling-dossier bijgehouden met
daarin alle gegevens van het kind. Op deze manier krijgen wij een goed beeld van de ontwikkeling van
een kind.
Een aantal keren per jaar heeft de intern begeleider samen met de leerkracht een leerlingbespreking.
We noemen dit het “IB spreekuur”. Alle kinderen en hun resultaten worden dan besproken. Ook
bespreken we alle resultaten van de Cito-toetsen in het midden en aan het einde van het schooljaar.
Ons onderwijs is afgestemd op deze gegevens.
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Ouders kunnen het dossier en de resultaten van hun kind(eren) digitaal volgen middels het
ouderportaal van Parnassys. Tijdens onze 10-minutengesprekken, of op andere gewenste momenten,
krijgen ouders een mondelinge toelichting over deze gegevens. Inloggegevens voor het ouderportaal
zijn op te vragen bij de administratie.

4.5

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Betrokkenheid en welbevinden worden als voorwaardelijk gezien
om te kunnen ontwikkelen. U kunt het zich wel voorstellen: als je
niet lekker in je vel zit, bijvoorbeeld omdat je vaak hoofdpijn hebt,
of omdat je thuis met verdrietige dingen te maken hebt, dan lukt
het niet zo goed om te leren of om met andere kinderen om te
gaan. Het is dan belangrijk dat eerst samen met het kind en u als
ouder gekeken wat er gedaan kan worden om de betrokkenheid en
het welbevinden te verbeteren.
Om als school goed zicht te krijgen op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling, wordt
een keer per jaar ZIEN afgenomen. ZIEN! is een digitaal hulpmiddel dat op school gebruikt wordt door
de leerkrachten. Aan de hand van een vragenlijst kan de leerkracht het sociaal-emotionele
functioneren van een kind in kaart brengen. Erna komen er suggesties voor de leerkracht hoe hij of de
groep of een kind extra zou kunnen ondersteunen.
Leerlingen van groep 5 tot en met 8 kunnen ook zelf een vragenlijst invullen. Door hun antwoorden
krijg je als leerkracht een beeld van wat het kind van zichzelf vindt en hoe het dingen beleeft. Dat is
heel waardevol. Het vormt vaak ook de aanleiding voor een mooi gesprek: waarover ben je tevreden?
Wat zou er anders kunnen? Wat kun jij daar zelf voor doen? Hoe kan ik jou daarbij helpen?
Betrokkenheid, welbevinden en vijf sociale vaardigheden
ZIEN! stelt de leerkracht vragen over zeven onderdelen. Dat zijn Betrokkenheid en Welbevinden en de
vijf sociale vaardigheden: Sociaal initiatief, Sociale flexibiliteit, Sociale autonomie, Impulsbeheersing en
Inlevingsvermogen.
Bij Betrokkenheid gaat het om de gerichtheid om een taak. Concentratie op het werk is duidelijk te
zien. Het kind laat zich niet zomaar afleiden, ook al is er bijvoorbeeld drukte van andere kinderen om
hem heen.
Welbevinden betekent het ‘zich thuis voelen’ en ‘zichzelf kunnen zijn’. Het kind toont een blijde en
levenslustige indruk.
Wanneer een kind op een ander kind durft af te stappen, toont het kind sociaal initiatief. Het kan
contact maken met andere kinderen en durft uit zichzelf iets te vertellen .
Sociale flexibiliteit is een vaardigheid die belangrijk kan zijn om bijvoorbeeld goed te kunnen
samenwerken met andere kinderen. Het kind is in staat om een compromis te sluiten en kan zijn eigen
plan loslaten als dat nodig is. Teleurstellingen horen erbij, maar het kind kan zich over de teleurstelling
heen zetten.
Eigen keuzes maken en voor jezelf opkomen, dat is sociale autonomie. Beschikken over ‘eigenheid’
bevordert namelijk dat je bij je eigen keuzes kunt blijven, de groepsdruk kan weerstaan en niet al te
afhankelijk bent van wat anderen van je vinden.
Wanneer een kind eerst denkt en daarna doet, dan laat hij zien dat hij controle heeft over zijn eigen
gedrag. Dit wordt impulsbeheersing genoemd. Hij vraagt weinig aandacht en kan zich goed aan de
regels houden. Hierdoor is het kind in staat vriendschap te sluiten. Het samenwerken verloopt soepel
en conflicten en ruzies worden opgelost.
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Een kind met inlevingsvermogen is in staat om zich te verplaatsen in de ander en kan zijn gevoelens
daarop afstemmen. Een kind dat zich inleeft in de ander, laat merken dat het oog heeft voor anderen.
Het weet wanneer andere kinderen hulp nodig hebben. Het tonen van deze vaardigheid draagt
doorgaans positief bij aan het groepsklimaat.
De zeven onderdelen beïnvloeden elkaar. Een jongen die niet goed zijn impulsen kan beheersen en
daardoor veel conflicten heeft, zal minder goed vriendjes maken. Kinderen in de groep zullen hem
misschien gaan mijden. Hierdoor kan het kind zich minder gelukkig voelen en gaat zijn welbevinden
omlaag. Een meisje dat erg vasthoudt aan haar eigen ideeën en het moeilijk vindt om deze los te laten,
zal veel moeite ondervinden bij het samenwerken en samenspelen. Die jongen die alles maar goed
vindt en niet zo vaak zijn eigen mening geeft. Durft hij wel zichzelf te zijn? En is hij hier gelukkig mee?
ZIEN! ondersteunt de leerkracht
De leerkracht heeft met ZIEN! een middel in handen dat hem helpt om de signalen die kinderen
afgeven op te vangen. Hierdoor is hij in staat de kinderen in zijn groep beter te begrijpen. Doordat
ZIEN! de leerkracht ook suggesties geeft voor ondersteuning, kan de leerkracht de groep, een groepje
kinderen of een kind een stapje verder helpen wanneer er behoefte is aan hulp.

4.6

Ondersteunende instanties

Als blijkt dat de ontwikkeling van het kind stagneert of als er sprake is van een
ontwikkelingsvoorsprong, dan zoekt de leerkracht naar mogelijkheden om extra hulp te bieden. Dit
gaat altijd in overleg met de ouders. De intern begeleider heeft een begeleidende en adviserende rol in
dit proces. Soms is er meer deskundigheid nodig en vragen wij hulp van ondersteunende instanties.

4.7

Extra zorg voor uw kind

Op onze school is de zorg voor leerlingen een belangrijk aandachtspunt. Voor het coördineren van alle
zaken die spelen rondom zorg is er op onze school een intern begeleider.
Wanneer alle extra maatregelen niet voldoende helpen om de leer- en/of gedragsproblemen van het
kind op te lossen, kan onze school, uiteraard in overleg met de ouders en na advisering van de
schoolbegeleidingsdienst, de hulp inroepen van het zorgteam van ons samenwerkingsverband. Deze
hulp bestaat meestal uit een vorm van ambulante begeleiding: een specialist van de speciale
basisschool komt dan bij ons op school om ons verder te helpen in de aanpak van het probleem.

4.9

Overgang van groep 2 naar 3

De leerkrachten letten op de volgende onderdelen bij de overgang van groep 2 naar groep 3:
 Sociaal emotionele ontwikkeling:
Dit is erg belangrijk. Een goede sociaal emotionele ontwikkeling is een belangrijke voorwaarde om
te kunnen leren in groep 3. Het sociale aspect hiervan houdt onder andere in de kinderen zich aan
de regels kunnen houden, goed kunnen communiceren, kunnen zeggen wat je wilt, sociaal vaardig
zijn, bij een conflict niet te lang van slag blijven, omgaan met uitgestelde aandacht, goed contact
kunnen leggen met de medeleerlingen zodat een leerling al samenspelend / -werkend nieuwe
dingen kan leren met andere kinderen.

Werkgedrag:
Motivatie, concentratie, volhouden, afmaken, zelfvertrouwen.
 Cognitieve (verstandelijke) ontwikkeling:
Hiervoor worden o.a. de Cito-toetsen als meetinstrument genomen.
Voorwaarden om te kunnen leren lezen zijn:
 belangstelling hebben voor taal, letters, boeken, etc.
 fonemisch bewustzijn: klankbesef. Klanken in taal
 auditieve discriminatie woorden zinnen en letters kunnen onderscheiden
 rijmbesef
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Bij twijfel worden er rond april-mei aanvullende toetsen afgenomen.

4.10 Stappenplan verlenging kleuterperiode, doubleren of versnellen
Op basis van de laatste toets van de vorige jaargroep en op grond van de huidige resultaten kan een
leerkracht besluiten een kind extra te begeleiden. Deze extra begeleiding wordt met de IB-er en de
ouders overlegd. Het kan daarbij voorkomen dat er ook oefeningen voor thuis worden meegegeven.
Wanneer blijkt dat de resultaten niet voldoende omhoog zijn gegaan (niveau D of E), dan volgt overleg
met de Intern Begeleider (IB).
Er wordt dan door de leerkracht een handelingsplan opgesteld. Uiteraard wordt ook dit met ouders
overlegd. Medio april worden alle documenten en resultaten naast elkaar gelegd. Wanneer de leerling
slechts op één onderdeel zwak scoort, dan gaat hij of zij naar de volgende groep met extra begeleiding
of een aangepast programma voor dat ene vakgebied. Scoort de leerling op vele gebieden zwak en/of
zijn er grote emotionele problemen, dan schakelt de IB de orthopedagoog in, of zij neemt het zelf voor
haar rekening, voor observatie en advies en overlegt de leerkracht (eventueel samen met de IB) met
de ouders. In mei valt er een beslissing of de leerling een jaar doubleert. De uiteindelijke beslissing
over het aanpassen van de leerlijn van en/of het doubleren ligt, in overleg met ouders en
orthopedagoog, bij de school.
In sommige gevallen kan het voorkomen dat een leerling gaat versnellen.
Dat is een grote stap, die we niet zomaar nemen. Er worden toetsen afgenomen om het juiste niveau
te bepalen. Naast het didactisch niveau wordt er ook goed gekeken of de leerling sociaal-emotioneel al
klaar is voor de versnelling. De beslissing om te versnellen wordt pas genomen na uitvoerig overleg
met ouders, leerkracht en de Intern Begeleider.

4.11

Werken met meer- & hoogbegaafde leerlingen

We besteden ook aandacht aan kinderen die gemakkelijk kunnen leren. Deze groep meer- en
hoogbegaafde leerlingen vindt niet altijd voldoende uitdaging in het reguliere lesprogramma. Dat komt
omdat daarin voor hen veel onnodige herhaling en oefenstof wordt aangeboden. Daarom is het
belangrijk dat we de leerstof voor deze kinderen aanpassen. Dat wordt altijd in overleg met de ouders
gedaan. Deze kinderen krijgen minder reguliere stof aangeboden en krijgen in plaats daarvan extra
uitdagend werk. Ook is er de mogelijkheid voor meer- of hoogbegaafde kinderen uit groep 5 t/m 8 om
deel te nemen aan onze “TOREN”klas (de voormalige plusklas) op de dinsdag. Daar worden
plusprojecten op maat aangeboden en besteden we veel aandacht aan het 'leren leren'. Kinderen die
uitblinken op één vakgebied, bijvoorbeeld rekenen, krijgen voor dit vak ook verrijkend werk
aangeboden.

4.12 Passend Onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn
dat:
 Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;
 Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen
voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een
kind);
 Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan
leerlingen vanuit onderwijs en zorg;
 Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio geregeld kan
worden.

20

Samenwerkingsverband en subregio
De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur VCPO Noord-Groningen.
Alle schoolbesturen van de provincie Groningen plus gemeente Noordenveld zijn verenigd in het
Samenwerkingsverband (SWV) 20.01. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in vier subregio’s. De
scholen van VCPO Noord-Groningen vallen onder de subregio Noord. De besturen in iedere subregio
werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om optimale ondersteuning aan ieder
kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen.
Onderwijs, passend bij iedere leerling
Alle scholen binnen het SWV 20.01 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste
op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen
vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en schoolspecifieke
ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel
opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze.
Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de
ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de subregio
gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor
ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt
er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende
resultaat opleveren waardoor de leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de
school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn.
Speciaal (basis)onderwijs
Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs (*) moet de school, samen met u als ouders /
verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het
samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt
u op de website van het samenwerkingsverband of via de school.
Meer informatie voor ouders
Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend
Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en
vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate
informatievoorziening aan ouders.
Het samenwerkingsverband 20.01 heeft een eigen website:
http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01/
Op deze website vinden ouders / verzorgers een apart tabblad met meer informatie over het
ondersteuningsplan en de ondersteuningsprofielen van de verschillende scholen.
Op www.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) en op www.passendonderwijsenouders.nl
kunnen ouders / verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over
Passend Onderwijs.
Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen
ouders / verzorgers terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het
Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of
(0900) 5010 123 (€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via internet: www.5010.nl
Tot slot heeft iedere school een eigen intern begeleider (ib-er). Deze onderwijsmedewerker is in staat
verdere vragen van u te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op de school.
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4.13 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Op 1 juni 2011 is de wet Verplichte Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling in werking
getreden. Hierbij is de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en
kindermishandeling, waaronder seksueel geweld, vrouwelijk genitale verminking en eer gerelateerd
geweld. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige beroepsuitoefenaars in de
gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning in de omgang met
signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode dient tevens als toetssteen voor de
school en de individuele medewerker. Binnen onze school volgen wij bij een vermoeden van huiselijk
geweld en kindermishandeling een vast protocol. Dit protocol is bij de directie op te vragen en/of is via
de website te downloaden.

4.14 Advisering Voortgezet onderwijs.
Plaatsingswijzer
Deze systematiek wordt door scholen van primair onderwijs gebruikt voor het opstellen van het
schooladvies voor de kinderen in groep 8. Hierbij is de meerjarige ontwikkeling van de leerling het
uitgangspunt, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de school.
De basisschool verzamelt door de jaren heen veel gegevens over de leerlingen. Denk aan de resultaten
van de toetsen die uw kind maakt. Deze gegevens legt de school vast in het leerlingvolgsysteem.
Omdat de meerjarige ontwikkeling van uw kind het best laat zien welk onderwijsniveau in het
vervolgonderwijs het meest aansluit bij zijn of haar mogelijkheden wordt het schooladvies hierop
gebaseerd. Hierbij worden de gegevens vanaf groep 6 gebruikt.
Op de website www.plaatsingswijzer.nl vindt u informatie over de Plaatsingswijzer. Ook vindt u hier
per regio informatie over het voortgezet onderwijs en de stappen die vanaf groep 6 worden gezet voor
de aanmelding bij het voortgezet onderwijs.
Met de Plaatsingswijzer wordt de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs gebaseerd
op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van
de school.
Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal. Er wordt
gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij





begrijpend lezen
rekenen en wiskunde
technisch lezen
spelling

De eerste twee onderdelen tellen hierbij het zwaarst.
Binnen de Plaatsingswijzer wordt gewerkt met de vaardigheidsscores van het Cito leerlingvolgsysteem,
dus niet met de vaardigheidsniveaus (l-V, A-E). Met de vaardigheidsscores kan erg nauwkeurig gekeken
worden waar een leerling het best op zijn plek is. De denkwijze achter deze scores is gebaseerd op het
nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van kinderen, met alle vertragingen en versnellingen die zich
daarin door de jaren heen in voor kunnen doen.
De toetsen voor speciale kinderen, als mede het ontwikkelingsbeeld van de leerlingen van wie de
ontwikkeling met een aangepast programma/aangepaste toetsing wordt vorm gegeven/gevolgd,
passen uitstekend in de systematiek.
De Plaatsingswijzer is geen computerprogramma, waarbij met een druk op de knop een schooladvies
wordt aangeleverd. Dit zou de kinderen geen recht doen, maar ook de leerkrachten niet. De
Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en goed onderbouwd advies te komen.
Bij het opstellen van het advies voor een kind wordt natuurlijk veel meer informatie betrokken, bijv.
over de werkhouding, de motivatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals vermeld in het
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Onderwijskundig Rapport. Alle beschikbare informatie over het kind leidt dus tot het uiteindelijke
advies. In de matrix van de Plaatsingswijzer zien we de gegevens over de cognitieve ontwikkeling in
relatie tot het vervolgperspectief; de leerkracht verbindt deze met de andere aspecten van
ontwikkeling. Een computerprogramma is hiertoe niet in staat.
Hiermee benadrukken we dus ook, dat de leerkracht als professional in positie wordt gebracht. Veel
leerkrachten, die met de systematiek werken, geven aan zich hierin weer meer erkend te voelen.
In groep 7 wordt al een indicatie gegeven en medio november volgt er dan een voorlopig advies.
Tot zover de tekst van www.plaatsingswijzer.nl.
Voor meer informatie verwijzen we u naar deze site: Daarnaast geeft de website ook praktische
informatie over voorlichtingsbijeenkomsten en open dagen, doe-dagen en kennismakingsdagen.
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Hoofdstuk 5

Resultaten

Op onze school is de zorg voor de leerlingen een belangrijk aandachtspunt. Voor het coördineren van
allerlei zaken die spelen rondom zorg maken wij, evenals de andere scholen in ons
samenwerkingsverband, gebruik van Interne Begeleiding.

5.1

Leerlingvolgsysteem

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen is erg belangrijk. Elk kind ontwikkelt zich van nature
op eigen wijze. Deze ontwikkeling willen wij goed in de gaten houden via ons leerlingvolgsysteem. We
observeren en toetsen de leerlingen regelmatig. Van elk kind wordt een leerling-dossier bijgehouden
met daarin alle gegevens van het kind. Op deze manier krijgen wij een goed beeld van de ontwikkeling
van het kind. Drie keer per jaar houden wij leerling-besprekingen, waarin in het bijzonder de
zorgkinderen worden besproken. Op onze spreekavonden (10-minutengesprekken) of op andere
gewenste momenten krijgen de ouders inzicht in deze gegevens. Als blijkt dat de ontwikkeling
stagneert, of er is een ontwikkelingsvoorsprong, (hoog)begaafdheid, dan zoekt de leerkracht naar
mogelijkheden om extra hulp te bieden. De interne begeleider kan daarin een ondersteunende rol
bieden, in overleg met de ouders. Soms vragen wij extra deskundigheid van ondersteunende personen
en instanties buiten de school.

5.2

Rapport

Het rapport wordt twee keer per jaar, in februari en aan het eind van het schooljaar meegegeven.
Aansluitend aan de uitgave van het rapport houden we 10-minutengesprekken om over de
vorderingen van uw kind (eren) te praten. U krijgt daarvoor een uitnodiging met de tijden waarop u
verwacht wordt. De ouders ondertekenen het rapport en geven het weer mee naar school.
Kinderen van groep 1 krijgen hun eerste rapport als ze een half jaar op school zijn. Daarna volgt het
eerste 10-minutengesprek.

5.3

Verwijzing naar het voortgezet onderwijs

Het percentage leerlingen dat naar de verschillende vormen van Voortgezet Onderwijs gaat, verschilt
van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van de groepen 8 en hun behaalde eindscores.
Er is een goed overleg met het Voortgezet Onderwijs. Het V.O. houdt ons als school gedurende de
eerste jaren op de hoogte van de resultaten van de schoolverlaters. In de jaarkalender leest u de
actuele gegevens.
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Hoofdstuk 6

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg neemt een steeds belangrijkere plek in, in het onderwijs. Net zo als in elke organisatie
willen we ook als school graag weten hoe wij het doen. Steeds weer vragen we ons af:
- Doen we de goede dingen?
- Doen we die dingen ook goed?
- Hoe weten we dat?
- Vinden anderen dat ook?
- Wat doen we met deze “wetenschap”?

6.1

Aandacht voor kwaliteitszorg

De Regenboog heeft de kwaliteit van de het onderwijs en de organisatie hoog in het vaandel. Sinds
geruime tijd werken we “aantoonbaar” aan kwaliteitszorg op basis van het TQM-INKmanagementmodel. Dat is een vier- en eenjarige beleidscyclus ( PLAN-DO-CHECK-ACT-cirkel van
Deming). Deze werkwijze wordt beschreven in de handleiding Kwaliteitszorg, die bovenschools in het
schooljaar 2010 – 2011 is aangeleverd aan alle VCPO Noord-Groningen scholen. In het kader van
integraal en cyclisch beleid heeft de school gewerkt aan het schoolprofiel, actieplannen en
zelfevaluatie.
De leerkrachten stellen in overleg de schooldocumenten samen. Het team is op deze manier actief
betrokken bij de onderwijskundige ontwikkelingen op De Regenboog in het algemeen en de
kwaliteitscyclus in het bijzonder.
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Hoofdstuk 7

Ouders en School

De school hecht veel waarde aan een goed contact tussen ouders en leerkrachten. In dit hoofdstuk
wordt aangegeven hoe de ouders betrokken zijn of worden bij de school. Daarnaast worden ook
enkele belangrijke zaken en instanties aangegeven waar u als ouder mee te maken heeft of kunt
krijgen.

7.1

Rapport- en ouderavonden

Aan het begin van ieder schooljaar organiseren we voor alle ouders een informatieavond. De invulling
kan per jaar verschillen. Het ene jaar houden informatieavonden per groep en het andere jaar vragen
we ouders ons als leerkrachten informatie te verstrekken. Dit doen we in de vorm van “omgekeerde 10
minutengesprekken”. Tijdens de algemene informatieavond worden de ouders geïnformeerd over de
algemene- en groepsspecifieke zaken. Het doel van deze avond is tweeledig. In de eerste plaats
kunnen de ouders en leerkrachten met elkaar kennismaken; daarnaast kan de leerkracht op die avond
aan de ouders vertellen over wat hun kind te wachten staat in de nieuwe groep en hoe er met de
leerstof wordt omgegaan, daarbij kunnen bepaalde afspraken met de ouders en de kinderen worden
toegelicht en verduidelijkt.
Zoals eerder geschreven krijgen de kinderen twee keer per jaar een rapport mee naar huis:
In februari en aan het eind van het schooljaar. Hierin vindt u een overzicht van de sociaal emotionele
ontwikkeling en de verschillende aandachtsgebieden / vakken met de behaalde resultaten.
Drie keer per jaar is er een 10-minuten gesprek. De eerste keer, in november, wordt voornamelijk
gesproken over de sociaal-emotionele ontwikkeling. Indien er aanleiding is om over de resultaten te
spreken zal dit ook zeker gebeuren. Mocht dat zo zijn dan bent u daarvan op de hoogte omdat er dan
al eerder contact is geweest vanuit de school of vanuit de ouder(s)/verzorger(s).
De tweede- en derde avond staat het rapport centraal en worden de vorderingen van de leerlingen
besproken. Mochten ouders of leerkracht behoefte hebben aan een langer gesprek dan de geplande
tien minuten, dan zal een vervolgafspraak gemaakt kunnen worden. Groep 8 heeft nog een
adviesgesprek ten behoeve van de overgang naar het Voortgezet Onderwijs, i.v.m. hiermee vervalt het
laatste rapportgesprek.

7.2

Informatievoorziening gescheiden ouders

Soms komt het voor dat ouders van kinderen zijn gescheiden of gaan scheiden. Het is dan goed te
weten hoe de informatievoorziening over de kinderen is geregeld. In de regel woont het kind bij één
van de ouders en heeft de andere ouder een omgangsregeling met het kind. We spreken dan van een
verzorgende ouder en een niet verzorgende ouder. Sinds 1998 is er na een echtscheiding altijd sprake
van gezamenlijk gezag. Volgens de wet hebben beide ouders evenveel recht op informatie vanuit de
school. Omdat de wet niet voorschrijft welke informatie dit is, hanteren we als school het volgende
beleid. We informeren de verzorgende ouder en gaan ervan uit dat de informatie gedeeld wordt.
Mocht dit problematisch zijn, dan kan dat bij de school benoemd worden en nemen we ook de taak op
ons om beide ouders te informeren.

7.3

Nieuwsbrief

Iedere week verschijnt er een digitale nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte
gehouden van de laatste nieuwtjes binnen de school. Alle belangrijke informatie van, voor en vanuit de
school, het schoolteam, de werkgroepen, andere betrokkenen en instanties, kan in de nieuwsbrief
worden opgenomen. Daarnaast staat er ook informatie van alle groepen zoals nieuwtjes,
gebeurtenissen, afspraken, toetsdata etc. De Nieuwsbrief wordt gemaild naar ouder(s)/verzorger(s) en
is te lezen op het afgeschermde gedeelte van de website en is alleen toegankelijk voor de ouders van
onze school.
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7.4

Contact ouder / leerkracht

Een goed contact tussen ouders en leerkrachten kan ertoe leiden dat de leerkracht het kind beter kan
begrijpen. Het is van wezenlijk belang dat belangrijke informatie direct wordt doorgespeeld. Neem als
ouder gerust het initiatief voor een uitvoeriger gesprek met de leerkracht over uw kind. Als er
problemen zijn, dan zoeken wij graag samen naar een oplossing.

7.5

Ouderbijdrage

Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten of voorzieningen. Zij vragen
dan de zogenaamde ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor zaken die niet door de overheid worden
vergoed. Daarbij valt te denken aan Sinterklaas, traktaties bij een Kerstviering, een paasviering,
schoolreisje, enz.
Deze ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, dat wil zeggen dat ouders kunnen kiezen of zij wel of
niet betalen voor een bepaalde activiteit of voorziening.
Scholen mogen een leerling de toegang tot de school niet weigeren als ouders deze bijdrage niet
kunnen of willen betalen. Het is echter wel zo dat als ouders niet bijdragen, hun kind niet mee zou
mogen doen aan bepaalde festiviteiten of uitstapjes. Deze worden namelijk meestal uit de
ouderbijdrage betaald. Wanneer excursies een onderdeel vormen van het de verplichte activiteiten uit
het schoolplan, kan de school leerlingen de deelname niet weigeren.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt in overleg met de ouderactiviteiten-commissie aan het begin
van het schooljaar bepaald, en wordt daarna met instemming van de Medezeggenschapsraad
vastgesteld. In de jaarkalender die u aan het begin van een nieuw schooljaar ontvangt, worden de
bedragen bekend gemaakt. Daarna ontvangt u dan een brief met een acceptgiro. Wij vertrouwen erop
dat u hieraan wilt bijdragen. Voor nadere inlichtingen is de directeur bereid u te woord te staan.

7.6

Klachtenregeling

De klachtenprocedure
Wanneer ouders klachten hebben met betrekking tot hun kind over het gegeven onderwijs of de
organisatie van de school, kunnen zij terecht bij de groepsleerkracht. Leidt dit niet tot een
bevredigende oplossing, dan kan het probleem besproken worden met de directeur. De directeur zal
zich in eerste instantie bemiddelend opstellen en indien noodzakelijk, na hoor en wederhoor toegepast
te hebben, tot een uitspraak komen. Als dit overleg onvoldoende oplevert, kunt u de problematiek
voorleggen aan de directeur/bestuurder.
De VCPO Noord-Groningen is aangesloten bij de landelijke klachtenregeling van de Besturenraad. Er is
een klachtencommissie ingesteld als aanspreekpunt bij een vermoeden van, of klachten over
pestgedrag, discriminerend gedrag, onheus optreden, ongewenste intimiteiten. Daarvoor is een
procedure opgesteld met een bijbehorend klachtenformulier. Deze procedure (met betreffend
formulier) is op te vragen bij de school en/of secretaresse van de VCPO Noord-Groningen.
De volledige klachtenregeling van de Besturenraad kunt u eveneens bij school opvragen. Bij ernstig
vermoeden van ongewenste intimiteiten kunt u zich rechtstreeks wenden tot de vertrouwenspersoon;
deze kan u helpen bij het invullen van het formulier en het doorverwijzen naar de landelijke
klachtencommissie van de Besturenraad. De klachtencommissie zal binnen een vastgestelde termijn
een uitspraak doen. Het bestuur kan deze uitspraak al dan niet overnemen.
De klachtenregeling
 Landelijke klachtencommissie onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
www.onderwijsgeschillen.nl
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Vertrouwensarts VCPO Noord-Groningen:
Dhr. E. van Riet
Churchillweg 27
9974 PA Zoutkamp
0595-401300



Klachtencommissie VCPO Noord-Groningen
Postbus 74
9950 AB Winsum



Vertrouwensinspecteur basisonderwijs
Algemeen nummer: tel. 0900-1113111 (€ 0.10 per minuut)
Bereikbaar tijdens kantooruren
Als er klachten zijn, die niet vallen onder hetgeen geschreven in hoofdstuk 7.4, dan kunt u
terecht bij de directeur. De vertrouwensinspecteur zal als een soort brievenbus fungeren.
Bij hem/haar komt dan de klacht binnen en hij/ zij zal samen met u bekijken waar de
klacht moet worden gedeponeerd.

Onderwijsinspectie


7.7

Inspectie van Onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een raad die door het bestuur is benoemd. De overheid stelt in de
Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) dat een dergelijke raad verplicht is.
Wanneer, zoals bij ons het geval is, er sprake is van meerdere scholen onder een bestuur is er ook een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De taak MR en de GMR kun je omschrijven als
die van toezichthouder, op bepaalde terreinen heeft de MR en de GMR instemmingsrecht en op
andere terreinen adviesrecht. De MR zal haar toezicht veelal alleen uitoefenen in die zaken die de
eigen school aangaan. Zo zal bijvoorbeeld de formatie-inzet van een school goedgekeurd moeten
worden door de MR. Een plan van aanpak voor bijvoorbeeld discriminatie zal de goedkeuring moeten
hebben van de GMR.
De leden van de MR worden gekozen door de ouders en leerkrachten van de school en bestaat uit zes
leden, (drie ouders = de oudergeleding en drie personeelsleden = de personeelsgeleding). Een lijst met
namen van de MR-leden vindt u op de website en de jaarkalender.

7.8

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit een aantal enthousiaste ouders van onze school. De
activiteitencommissie helpt bij bijzondere activiteiten, vraagt ouders voor werkzaamheden in en rond
de school, zoals het LuizenOpsporingsTeam (LOT), het Decoteam, en denkt mee en helpt organiseren
bij vieringen en festiviteiten.

7.9

Klassenouders

In iedere groep ondersteunt een klassenouder de groepsleerkracht bij een aantal groepsactiviteiten.
Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het regelen van vervoer naar activiteiten, assistentie
tijdens projectactiviteiten verlenen etc. De klassenouder verricht de taken altijd onder de
eindverantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.
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Aan het begin van het schooljaar kunnen de ouders kenbaar maken dat ze zich eventueel beschikbaar
stellen voor deze taak.

7.10 Koffieochtenden
Vier keer per jaar is er een “koffieochtend” van 8.30 – 9.15 uur. Het doel van de koffieochtend is
elkaar, ouders en schoolleiding, te ontmoeten. Onder het genot van een kopje koffie / thee kan er dan
gesproken worden over schoolse zaken en kunnen er vragen gesteld worden. De data staan in de
jaarplanning.

7.11 Verzekering / aansprakelijkheid
Schade ontstaan tijdens of buiten schooltijd aan eigendommen en kleding van kinderen kunnen niet op
de school worden verhaald. Als een dergelijke situatie zich voordoet dienen betrokken ouders dit
onderling te regelen. De school bemiddelt daar niet in. Evenmin acht de school zich aansprakelijk voor
het zoekraken van kleding, pennen, etuis e.d.
Het schoolbestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering (onder andere van toepassing op weg
van huis naar school en omgekeerd en tijdens schoolreizen/schoolkampen) afgesloten en is tevens
verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.
Onder deze "wettelijke aansprakelijkheid" vallen zowel groepsleerkrachten als alle ouders die, op dat
moment, werkzaamheden voor de school verrichten.
De verzekeringsmaatschappij vergoedt alleen bepaalde kosten indien er sprake is van "schuld" of
"grote nalatigheid" van de betrokken medewerkers. Mocht u op deze verzekeringen een beroep willen
doen, dan kunt u contact opnemen met de directeur.

Hoofdstuk 8

Overige Zaken

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe de dingen bij ons op school geregeld zijn.

8.1

Ziekte van kinderen

Indien uw kind door ziekte of andere omstandigheden de school niet kan bezoeken, dan willen wij dit
graag voor schooltijd van u vernemen. U kunt dit melden door telefonisch contact op te nemen met
school, of door het invullen van het daarvoor bestemde formulier op de website.
Als een kind onder schooltijd ziek wordt zullen wij handelen volgens het protocol medisch handelen.
Deze staat op onze website. Daarnaast wordt steeds vaker werkelijk medisch handelen van
leerkrachten verwacht, zoals het geven van sondevoeding, toedienen van een injectie, het prikken van
bloedsuiker etc. Het is van belang dat er in deze situaties dat er gehandeld wordt op basis van een
vooraf afgesproken en ondertekend protocol. Dit kunt u ook op de website terug vinden.

8.2

Verlof aanvragen

Wanneer een kind de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt is het leerplichtig. Een vijfjarige mag nog één dag
per week vrij, dit is echter wel in overleg met de leerkracht/directeur. Voor kinderen vanaf 6 jaar geldt
dat er geen vrij mag worden gegeven buiten de vakanties om.
In bijzondere gevallen kan de directeur wel verlof verlenen. Daarvoor moeten dan wel goede redenen
aanwezig zijn. Hij is daarbij gebonden aan wettelijke voorschriften Daarnaast heeft uw kind recht op
verlof bij familieomstandigheden, zoals een jubileum of overlijden van een familielid. Het verlof graag
bijtijds en schriftelijk aanvragen.
Bij de administratie zijn speciale formulieren verkrijgbaar om verlof aan te vragen. De directeur bekijkt
uw aanvraag. U krijgt schriftelijk bericht of uw aanvraag wordt gehonoreerd of wordt afgewezen.
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Wanneer een kind zonder opgave van redenen niet op school komt, spreken we van ongeoorloofd
schoolverzuim.
Sinds afgelopen schooljaar wordt de informatie over deze afwezigheid rechtstreeks door gekoppeld
(via BRON) naar de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Voor het bezoeken van artsen, tandartsen, huisartsen en specialisten luidt het advies: Probeer dit
zoveel mogelijk buiten de schooluren te organiseren, zodat uw kind niet onnodig lessen mist. Lukt dit
niet, dan graag tijdig, schriftelijk melden bij de groepsleerkracht.

8.3

Afwezigheid/ziekte van leerkrachten

Als een leerkracht wegens ziekte of buitengewoon verlof niet aanwezig kan zijn, zal de school proberen
te zorgen voor vervanging. Wij benaderen hiervoor de duo leerkracht, een leerkracht van school met
andere taken of leerkracht uit de vervangerspool van VCPO Noord-Groningen. Indien er uit deze
categorieën niemand beschikbaar is, wordt er gezocht naar een interne oplossing. Dit kan zijn:
a. kinderen verdelen over andere groepen;
b. inzetten van ambulante leerkrachten (IB. / dir. lid);
c. collega's vragen hun werktijden te verschuiven.
Hierbij dient echter wel opgemerkt te worden dat we om school organisatorische redenen de
vervanging van een collega op deze manier niet langer dan één dag kunnen opvangen. Het kan dus
voorkomen dat de betreffende groep de volgende dag(en) geen les kan krijgen. Het spreekt overigens
vanzelf dat deze mogelijkheid pas in het uiterste geval zal voorkomen.

8.4

ICT-middelen

In de groepen 1 t/m 8 wordt veel gebruikt gemaakt van verschillende ICT-middelen. Iedere groep
beschikt over een digitaal schoolbord, een laptop, vaste desktops en IPads. Met deze middelen willen
wij ons onderwijs zo goed mogelijk inrichten en iedereen op zijn eigen niveau aanspreken.
De school doet hiermee een forse investering. Van de kinderen verwachten we dat ze hier dan ook
correct en zorgvuldig mee omgaan. Mocht dit niet het geval zijn en er ontstaat schade, dan vragen we
van de veroorzaker een bijdrage.
Digikeuzebord
De groepen 1 & 2 werken met een digitaal keuzebord. Dit is een alternatief voor de traditioneel
magnetisch keuzebord. Door het gebruik van dit bord krijgt de leerkracht de beschikking over
uitgebreide statistieken die aangeven wie met wie gespeeld heeft, welke activiteiten populair zijn en
wat elk kind individueel heeft gekozen. Dit levert tijd, gemak en nieuwe inzichten op.
Snappet
Vanaf groep 4 beschikken alle kinderen over een eigen IPad. Met deze IPad kunnen de kinderen o.a.
inloggen op het programma van Snappet. Snappet is een digitaal onderwijsplatform die elk kind in
staat stelt om zich optimaal te ontwikkelen, waarbij Snappet voor de leerkracht ondersteunend en
volgend werkt. Het programma vervangt de papieren lesboeken waarbij alle opdrachten digitaal
worden ingevuld en de kinderen direct feedback over hun gemaakte werk ontvangen. De leerkracht
krijgt op deze manier snel inzicht in de ontwikkeling van de klas en kan bijsturen waar nodig is.
3D-printer
De school heeft sinds het schooljaar 2016-2017 ook de beschikking over een 3D printer. Met deze 3D
printer willen wij talentontwikkeling voor wetenschap en techniek stimuleren. De printer is
beschikbaar voor alle groepen en middels de IPad en de laptop kan via specifieke programma’s
ontwerpen gemaakt en geprint worden.
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8.5

Goede doelen / zending

Elk jaar zamelen we als school geld in voor één of meerdere goede doelen. Regelmatig worden er op
school acties georganiseerd voor een goed doel, zowel door onszelf als in samenwerking met externe
instanties. De directie en teamleden beslissen aan welke goede doelen en acties de school meedoet.
De leerlingen uit de leerlingenraad worden hier ook bij betrokken. Samen met hen wordt er gekeken
aan welke actie of goed doel onze school een bijdrage kan leveren. Soms worden er ook acties
georganiseerd waarvan de opbrengt specifiek ten goede komt aan onze school zoals, het plein,
leesboeken etc.

8.6

Gevonden voorwerpen

Er blijven regelmatig allerlei spullen liggen: gymspullen, broodtrommels, sleutels, handschoenen etc.
Deze spullen worden een tijdje bewaard in de ‘gevonden voorwerpenkist’. Deze kist staat in het
kopieerhok naast de hoofdingang. Als u merkt dat uw kind iets kwijt is, kunt u eerst een kijkje in de kist
nemen. Tijdens contactavonden worden alle spullen uitgestald op een tafel, na deze avond worden de
overgebleven spullen weggedaan. Om verlies te voorkomen is het handig om de spullen (jassen,
tassen) te labelen.

8.7

Gezonde school

Groenten en fruit op school, dat is Schoolgruiten. In een goed opvoedingsklimaat hoort een goed
voedingspatroon. Gezond eetgedrag helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, minder snel ziek te
worden en genoeg energie te hebben voor sport en spel. Groente en fruit spelen daarin een
belangrijke rol.
Veel kinderen op onze school nemen fruit mee voor de ochtendpauze. We vragen nu aan alle ouders
om fruit of groente mee te geven voor de ochtendpauze. In ieder geval op de dinsdagochtend en
donderdagochtend, want dat zijn onze gruitdagen! Op deze dag liever geen andere vormen van
versnapering zoals koekjes, repen of liga’s en dergelijke. Zien eten, doet eten: door gezamenlijk in de
klas te gruiten, durven kinderen sneller groenten en fruit te proberen die ze nog niet kennen. En het is
nog gezellig ook.
Tips voor groente en fruit mee naar school:
 koop groente en fruit van het seizoen
 doe kwetsbaar fruit in een afgesloten doosje
 geef kleine kinderen gesneden fruit of groente mee zoals stukjes appel, druiven, mandarijn,
cherrytomaatjes of een stuk komkommer
 houd rekening met de smaak van uw kind, laat uw kind zelf kiezen in de winkel
 een fruitsalade kan ook heel goed, geef deze mee in een afgesloten bakje
 vruchtensap is ook gezond, maar vervangt niet volledig groente en fruit
 geef geen extra gezoete vruchtendrankjes mee, kies voor puur sap
 wissel iedere dag af


Voor meer informatie: www.schoolgruiten.nl

8.8

Leermiddelen

Alle leermiddelen (boeken, werkboeken, mappen, schriften etc.) die uw kind nodig heeft, worden
kosteloos beschikbaar gesteld. Als kinderen bepaalde leermiddelen beschadigen of verliezen, moeten
deze door de ouders vergoed worden. Wij wijzen de kinderen er voortdurend op dat je op de juiste
wijze met de spullen om moet gaan. Bij het moedwillig kapot maken van schoolmateriaal als pennen,
potloden en linialen, vergoed de leerling het nieuwe materiaal.
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8.9

LuizenOpsporingsTeam

Wanneer u bij uw kind hoofdluis constateert, wilt u ons dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen,
dan kunnen wij direct actie ondernemen. Er gaat dan een informatiebrief mee naar huis. Na verloop
van tijd willen we graag vernemen of de hoofdluis weg is.
Na elke vakantie worden alle kinderen door het LOT gecontroleerd. Meer informatie over het LOT
vindt u in het protocol op de website.

8.10 Mediaprotocol
Op de schoolwebsite wordt mogelijk informatie over/van leerlingen geplaatst. Er zal geen publicatie
van gegevens of beeldmateriaal op de schoolwebsite plaatsvinden van tot individuele leerlingen
herleidbare informatie zonder toestemming van de betrokken ouders. De ouders moeten in de
gelegenheid worden gesteld toestemming te verlenen voor publicatie van deze gegevens of het
beeldmateriaal. De school verzamelt de namen van personen die geen toestemming verlenen zodat
voorkomen kan worden dat eventuele gegevens/beeldmateriaal op de website van de school
terechtkomen. Mochten de ouders via het aanmeldingsformulier voor de school toestemming hebben
verleend, dan geldt deze toestemming ook voor plaatsingen van beeldmateriaal op de website.
Afspraken
Wij zien erop toe dat leerlingen verantwoord gebruik maken van informatie- en
communicatiemiddelen (ICT). Leerlingen worden na uitleg over verantwoord gebruik geacht deze
afspraken te respecteren en zich hieraan te houden. Ongewenst en/of onverantwoord gebruik wordt
gecommuniceerd richting de ouders.
• Wij bevorderen het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot
informatie en communicatiemiddelen als internet en e-mail te begeleiden.
• Wij proberen binnen onze mogelijkheden te voorkomen dat ongewenste uitingen op
school voorkomen.
• De leerlingen dragen een eigen verantwoordelijkheid binnen de door onze school
gestelde kaders.
• Leerlingen mogen internet gebruiken voor het raadplegen van bronnen, zoeken naar
content en het spelen van games, waarbij één en ander gerelateerd moet zijn aan enig
onderwijsleerproces. Overig gebruik dient altijd in overleg met en na goedkeuring van
de leerkracht te gebeuren.
• Het is niet toegestaan tijd op de computer te besteden aan zaken die geen verband
houden of niet te maken hebben met het onderwijsleerproces of de school.
• Bij surfen op internet mag niet bewust worden gezocht op zoekwoorden die te maken
hebben met grof taalgebruik, agressie, seks en discriminatie.
• Het gebruik van internet voor vermaak (bijvoorbeeld toegang tot sociale media zoals
Facebook, Twitter, YouTube,…) is niet toegestaan, tenzij dit voor educatieve doeleinden
wordt gebruikt en alleen op aangeven van de leerkracht.
• Leerlingen mogen slechts printen wat echt noodzakelijk is en slechts op aangeven van
de leerkracht.
• Leerlingen mogen slechts downloaden wat echt noodzakelijk is en slechts op aangeven
van de leerkracht.
• Leerlingen bezoeken geen websites waarvoor ingelogd moet worden tenzij op aangeven
van de leerkracht.
• Voor iedereen geldt dat het niet is toegestaan om persoonlijke informatie zoals naam,
adres, telefoonnummer, e-mailadres, wachtwoorden en pincodes te geven via internet,
chatprogramma’s en/of e-mail. Indien leerlingen werken met persoonlijke informatie
zoals nicknames, e-mailadressen, inlognamen en wachtwoorden, dragen zij er
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persoonlijk zorg voor dat al deze informatie wordt verwijderd voor men stopt met
werken op de computer.
• Leerlingen worden geacht meteen een leerkracht in te lichten als ze informatie
tegenkomen waardoor ze zich niet prettig voelen of waarvan ze weten dat dit niet
hoort. Leerlingen worden ook geacht de leerkracht in te lichten als er minder leuke
dingen gebeuren op internet, bijvoorbeeld als iemand wordt gepest.

8.11 Mutaties
Het gebeurt nogal eens dat de gegevens bij de aanmelding wijzigen. Het is belangrijk dat de wijzigingen
(adres, e-mailadres, telefoonnummer, huisarts) worden doorgegeven aan de administratie van de
school. Deze wijzigingen kunt zelf aanpassen in de gegevens van uw kind(er)(en). U kunt daarvoor
inloggen via het ouderportaal in onze leerling administratie. Zo nodig kan dit ook per email. Gebruikt u
hiervoor info.regenboogbedum@vcpong.nl Mocht u inloggegevens willen hebben voor ouderportaal,
dan kunt u zich wenden tot de administratie.

8.12 Schooltijden
Maandag
8:30-14:00 uur

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

8:30-14:00 uur

8:30-14:00 uur

8:30-14:00 uur

Vrijdag
8:30-14:00 uur
Groep 1 en 2 om
12:00 uur vrij

Vanaf 8.15 uur is er pleinwacht aanwezig op het schoolplein. Stuurt u daarom uw kind(eren) niet te
vroeg naar school.
Om op tijd met de lessen in de groep te kunnen starten, klinken er twee bellen. Bij de eerste bel om
8.23 uur, gaan de kinderen in de rij staan en bij de tweede bel gaan de leerlingen onder begeleiding
van de leerkracht naar binnen.
Omdat wij werken met het vijf-gelijke-dagen-model, blijven alle kinderen tussen de middag op school
lunchen. Hiervoor neemt ieder kind een lunchpakket en drinken mee. Wilt u deze van naam voorzien?
Het eten en drinken voor tijdens de lunchpauze wordt namelijk ’s morgens door de kinderen in een
curverbak gedaan, die door de conciërge in de koelkast wordt gezet. Rond lunchtijd worden deze
bakken weer naar de groepen gebracht.
Het eten en drinken voor in de ochtendpauze mag in de schooltas blijven zitten.
Van 12:00-12:30 uur is er tijd om te lunchen. We zullen voor het eten beginnen met een gebed. Dit
alles gebeurt onder leiding van de leerkracht. Ook wordt er buiten gespeeld om weer met nieuwe
energie aan het middagprogramma te kunnen starten.

8.13 Onderwijstijd
Alle scholen hebben de verplichting ervoor te zorgen dat de verblijfsduur van een leerling in het
basisonderwijs acht aaneengesloten jaren betreft. Scholen kunnen binnen deze periode de
onderwijstijd (lesuren) op jaarbasis variëren, mits het totaal te geven minimum aantal lesuren
gedurende de hele basisschooltijd gehaald wordt. In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO art. 8) is
dit minimum vastgelegd.
De verantwoording voor deze uren vindt u in de jaarkalender. Deze wordt jaarlijks aan de hand van het
vakantierooster en vrije dagen vastgesteld.
De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij het vaststellen van de
schooltijden, (hoofdstuk 8.9).
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8.14 Schorsing en verwijdering
Volgens nieuwe wet- en regelgeving voor schoolgidsen vermelden wij ook welke regels de school
hanteert bij schorsing en verwijdering van leerlingen. In de praktijk is dit gelukkig nog nooit nodig
geweest.
Schorsing is aan de orde wanneer het schoolbestuur of de directie bij ernstig wangedrag van de
leerling en/of ouders onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een
oplossing.
Schorsing kan voor een beperkte periode zijn (één dag of enkele dagen), in principe pas na overleg met
een leerling, de ouders en de leerkracht.
Verwijdering is een ordemaatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het bestuur concludeert dat de
relatie tussen school en leerling (ouders) onherstelbaar is verstoord. Deze maatregel valt onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur: zij dient zowel de betrokken directeur als de ouders te horen.
Het besluit wordt aan de leerplichtambtenaar gemeld. Het bestuur dient er voor te zorgen dat een
andere school (in samenspraak met de ouders) bereid is de leerling op te nemen. Lukt het niet binnen
acht weken een vervangende school te vinden dan kan het bestuur de leerling verwijderen zonder
vervolgonderwijs veilig te stellen. Het besluit wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan de ouders
bekend gemaakt waarbij de ouders binnen zes weken schriftelijk bezwaar bij het bestuur kunnen
aantekenen.
In voorkomend geval hoort het bestuur de ouders en beslist binnen vier weken na ontvangst van het
bezwaarschrift. Hiertegen kunnen de ouders in beroep gaan bij de bestuursrechter.

8.15 Kinderopvang
VOORSCHOOLSE OPVANG
Om ouders tegemoet te komen in de opvang van hun kind(eren) hebben wij vanaf 7:30 uur
voorschoolse opvang. Wij gaan ervan uit dat uw kind thuis al ontbeten heeft. Als u gebruik wilt maken
van deze opvang kunt u dit aangeven via de website of bij onze administratie, waar u tevens een
strippenkaart kunt kopen. De strippenkaarten blijven op school en worden per dag afgetekend door de
VSO-krachten. De kinderen krijgen een brief mee naar huis als een nieuwe strippenkaart aangeschaft
dient te worden.

8.16 Verjaardag en traktatie
Wanneer de kinderen jarig zijn, wordt dit natuurlijk ook op school gevierd. Daar hoort bijna
vanzelfsprekend een traktatie bij. Op De Regenboog stimuleren we gezonde traktaties.
Na het trakteren in de groep gaan de kinderen in de pauze naar de andere groepen van de gang. Hier
worden zij ook gefeliciteerd door de andere leerkrachten. De kinderen gaan niet de klassen rond, dus
eventuele broertjes of zusjes van de jarige kunnen, desgewenst, thuis hun traktatie krijgen.
Dankzij onze “hoffotografen” krijgen de kinderen op hun verjaardag als cadeautje een leuke foto mee
naar huis. De groepsleerkracht schrijft hier dan nog een verjaardagswens bij.
Wanneer een ouder, opa of oma van de kinderen uit de groepen 1 en 2 jarig is, mogen de kinderen een
tekening of een kleurplaat maken voor de jarige. Geeft u een briefje mee als het zover is?

8.17 Kaartjes en uitnodigingen
Veel kinderen delen de uitnodigingen voor hun verjaardagsfeestje of kerstkaartjes op school uit. We
willen teleurgestelde gezichten voorkomen, wanneer kinderen geen kaartje of uitnodiging ontvangen.
Wij gaan ervan uit dat u de uitnodigingen thuis bezorgd.
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8.18 Vervoer naar school
In verband met de verkeersveiligheid zijn er een aantal afspraken gemaakt. Ouders die hun auto willen
parkeren, doen dat in de vakken in de lengterichting aan de Vlijt, daarnaast is er ook veel ruimte op het
Versplein, of bij de supermarkt.
Aan de Vlijt, naast Bederawalda, is de ingang voor ouders die hun kinderen voor school afzetten. De
ouders kunnen hun fiets in de daar geplaatste fietsenrekken zetten en dan hun kind op het plein
brengen. Kinderen die zelfstandig naar school fietsen, kunnen de andere toegang gebruiken via het
terrein van Bederawalda.
Voor ieders veiligheid lopen kinderen met de fiets aan de hand naar de juiste fietsenstalling. In de
fietsenstalling staan de nummers van de groepen.
Fietsen mogen alleen in de fietsenrekken gestald worden met toestemming van de school, dat is als de
leerlingen ‘buiten de cirkel’ wonen of onmiddellijk na schooltijd naar muziekles, een sporttraining o.i.d.
moeten.
De grens is als volgt: vanaf het Boterdiep OZ langs de Waldadrift tot de rotonde naar Ten Boer via de
Reiger en Fazant naar de nieuwe brug vanaf de splitsing Boterdiep WZ / Wilhelminalaan langs deze
laan via de Wilhelminalaan en de Stationsweg terug naar het Boterdiep WZ.
Voor alle duidelijkheid vermelden we dat de school niet aansprakelijk gesteld kan worden voor fietsen
en andere materiële schades. Het plaatsen van de fietsen in de fietsenstalling is voor eigen risico.

8.19 De school en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Uw gemeente heeft een Centrum voor Jeugd en Gezin (in het kort: CJG). Bij het CJG kunnen ouders en
verzorgers terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG heeft als taak om informatie,
advies en hulp te bieden. Ook kan het CJG verwijzen naar (gespecialiseerde) hulp.
Binnen het CJG werken verschillende professionals samen. Het is een samenwerkingsverband van
maatschappelijk werk, jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg/ GGD en MEE.
De jeugdarts en verpleegkundige op school werken ook voor het CJG. Zij zijn voor ouders, verzorgers
en school het belangrijkste gezicht van het CJG.
Ouders en verzorgers kunnen bij vragen of zorgen contact opnemen met de jeugdverpleegkundige van
het CJG. Deze verpleegkundige is bereikbaar via school. Mocht uw kind (jeugd)hulp nodig hebben, dan
loopt dit ook via de jeugdverpleegkundige.
Als u vragen of zorgen heeft, kunt u het CJG ook direct benaderen. Het CJG Noord-Groningen is
bereikbaar op telefoonnummer: 050-3674411 en via de mail: bureaudienst@cjgnoordgroningen.nl.
Voor opgroei-, en opvoedvragen kunt u daarnaast bellen met de telefonische advisering van het CJG.
Het telefoonnummer: 050-3674991.
Praktische informatie over het CJG (bijvoorbeeld over locaties en openingstijden) kunt u vinden op de
website: www.cjgnoordgroningen.nl.

Passend onderwijs en Jeugdhulp
Sinds 2014 is het passend onderwijs van kracht. Hierdoor hebben scholen de verantwoordelijkheid om
alle kinderen een passende plek te bieden. Om dit te realiseren bieden scholen aan kinderen die dat
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nodig hebben, extra begeleiding op school. Het kan zijn dat kinderen daarnaast buiten school hulp of
ondersteuning nodig hebben. Bij het bieden van dit laatste speelt de gemeente een grote rol.
De gemeente is (sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015) verantwoordelijk voor het bieden van
alle vormen van jeugdhulp. Deze hulp is niet gericht op het leren op school, maar op bijvoorbeeld
problemen thuis of in de ontwikkeling.
Om hulp thuis en op school goed op elkaar af te stemmen, werken school en CJG samen. Om dit goed
te kunnen doen, wisselen zij informatie uit. Deze uitwisseling van gegevens gebeurt (vanuit het
oogpunt van privacy) alleen met toestemming van ouders en verzorgers.
Zorg voor Jeugd Groningen
Bij zorgen kunnen school en CJG een signaal afgeven in ‘Zorg voor Jeugd Groningen’ (ZvJG). Hierbij gaat
het niet altijd om grote zorgen, maar om situaties waarover beroepskrachten graag willen afstemmen.
Als meerdere professionals een signaal over eenzelfde kind afgeven, weten zij van elkaar dat er zorgen
zijn, en kunnen ze overleggen. Zorg voor Jeugd is een systeem dat is bedoeld om risico’s op tijd te
signaleren. Zodat hulp in een vroeg stadium kan worden ingeschakeld, en hulpverleners niet langs
elkaar heen werken. Het afgeven van een signaal in Zorg voor Jeugd gebeurt in overleg met ouders en
verzorgers.
Meer informatie over Zorg voor Jeugd vindt u op: http://groningen.zorgvoorjeugd.nu

8.20 De gezondheid van uw kind / Jeugdgezondheidszorg van de GGD op de
basisschool.
Gezondheidszorg op de basisschool
Eerder ging uw kind naar het consultatiebureau. Hier werd de groei en ontwikkeling van uw kind
gevolgd. Ook als uw kind naar school gaat, voert de jeugdgezondheidszorg van de GGD deze taak uit. In
groep 2 en 7 wordt uw kind onderzocht.
Hieronder kunt u lezen wat u van deze onderzoeken kan verwachten:
Screening Groep 2
In groep 2 komt de doktersassistente van de GGD op school voor een onderzoek van het
gehoor- en gezichtsvermogen. Ook worden de kinderen tijdens dit onderzoek gemeten en
gewogen.
Vragenlijst groep 2
Ter voorbereiding krijgt u als ouder een vragenlijst over de gezondheid en het welbevinden
van uw kind. De doktersassistente neemt met u deze vragenlijst door. Mochten er
bijzonderheden of vragen zijn dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de arts of de
verpleegkundige van de GGD.
Screening Groep 7
De kinderen worden in groep 7 opnieuw gemeten en gewogen. Er wordt dan ook klassikaal
voorlichting gegeven over voeding en bewegen. De ouders zijn hierbij niet aanwezig.
De onderzoeken vinden alleen plaats als ouders hiervoor toestemming geven.
Als tijdens één van de onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan
bericht. Samen met u wordt bekeken wat er moet gebeuren.
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Vragenlijst groep 7
Ook in groep 7 krijgen ouders een vragenlijst. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u prijs
stelt op een gesprek met een verpleegkundige of arts van de GGD.
De jeugdgezondheidszorg biedt naast de standaard onderzoeken het volgende extra:
De Gezond-opgroeien-krant
De GGD verspreidt onder alle ouders van vierjarige kinderen de Gezond-opgroeien-krant. In
deze krant vindt u informatie over gezondheid en opvoeding.
Onderzoek naar stem-, spraak- en/of taalproblemen
In groep 2 onderzoekt de logopediste van de GGD de kinderen op stem-, spraak- en/of taalproblemen.
Ouders ontvangen de uitslag van het onderzoek. Soms kan dit aanleiding zijn voor extra logopedische
begeleiding.
Aandacht voor gezondheid op school
Uit de vragenlijsten die ouders invullen voor de screening, haalt de GGD allerlei informatie. Deze
informatie bespreekt de verpleegkundige of arts met de school. Zij kunnen vervolgens thema’s kiezen
die extra aandacht nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn: voeding en beweging, gebitsverzorging en
pesten. Bij de projecten die hieruit voortkomen, worden ouders en school nauw betrokken.
Meer informatie
Voor meer informatie over gezondheid en opvoeding kunt u contact opnemen met het Informatie
Centrum Gezondheid van de GGD. Bezoekadres: Hanzeplein 120, Groningen Telefoon: 050 - 367 41 77
E-mail: icg@hvd.groningen.nl. Website: www.ggdgroningen.nl/jeugdgezondheidszorg.

8.21 Verwijsroute dyslexie
Mocht u bij uw kind dyslexie vermoeden, dan is het goed om te weten welke stappen u moet nemen
om in aanmerking te komen voor hulp.
De vergoedingsregeling voor dyslexie is veranderd. Sinds 2015 is de gemeente (en niet langer de
zorgverzekeraar) verantwoordelijk voor het vergoeden van dyslexiehulp.
Het gaat hierbij uitsluitend om hulp aan kinderen (tot en met 12 jaar) met Ernstig Enkelvoudige
Dyslexie (EED). Het is de taak van de school om kinderen met lichte en matige dyslexie te begeleiden.
De school is de eerste aangewezen plek om kinderen met lees- en spellingsproblemen en (mogelijke)
dyslexie te begeleiden. Pas als de extra ondersteuning van de school onvoldoende uithaalt (dit
resultaat wordt beoordeeld aan de hand van een aantal vaststaande criteria), kan de school een
leerling doorverwijzen naar dyslexiehulp. Dit gebeurt in overleg met de ouders en verzorgers.
Voordat de aanbieder het (dyslexie) onderzoek kan starten, beoordeelt het CJG de aanvraag. Het CJG
kijkt hierbij naar (eventuele) bijkomende problemen. Deze problemen kunnen de dyslexiebehandeling
in de weg staan. De school vraagt eerst toestemming aan de ouders, voordat zij kinderen aanmelden
bij het CJG.
De ouders kunnen kiezen bij welke aanbieder hun kind de behandeling volgt. Een voorwaarde hierbij is
dat de aanbieder een contract heeft met het Regionaal Inkoopbureau Groninger Gemeenten (RIGG).
Op de site van de RIGG kunt u de lijst met gecontracteerde aanbieders vinden. Voor meer informatie,
zie:
www.rigg.nl
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Formulier "Instemming schoolgids"

Brin:

09BL

School:

CBS De Regenboog

Adres:

Postbus 77

Postcode:

9780 AB

Plaats:

Bedum

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met de van 2017 tot 2019
geldende schoolgids van deze school.

Namens de MR,

Naam: Dhr. Arjan Bos

naam: Mevr. Jeanette Hilboezen

functie: voorzitter

functie: secretaris

38

Formulier "Vaststelling schoolgids"

Brin:

09BL

School:

CBS De Regenboog

Adres:

Postbus 77

Postcode:

9780 AB

Plaats:

Bedum

VERKLARING
Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2017 tot 2019 geldende schoolgids van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

Naam:

Dhr. Simon van der Wal

functie:

Directeur / Bestuurder
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