Schoolgids
2018 - 2019

Woord vooraf
Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2018-2019. In deze gids informeren we
de ouders en belangstellenden over de school, de visie en de inrichting van het
onderwijs. Daarnaast schrijven we over de begeleiding van leerlingen en contacten
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met ouders. Verder biedt de schoolgids praktische informatie over bijvoorbeeld
lestijden en vakanties.
De inhoud van de schoolgids is belangrijk. We vragen u deze schoolgids te bewaren
tot de volgende uitgave aan het eind van het cursusjaar. Ouders die zich oriënteren
op onze school kunnen zich met de inhoud van de schoolgids een beeld vormen van
onze school. Naast de schoolgids informeren we via onze website,
www.jandebakkerschool.nl en de nieuwsbrief.
Ondanks onze poging om zo compleet mogelijk te zijn, kunnen er nog vragen zijn.
Neem dan gerust contact op.
We hopen van harte dat de Heere het onderwijs aan onze kinderen wil gebruiken tot
uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Wij hopen dat u het onderwijs meedraagt in uw
gebeden, met de vraag of de Heere het zegenen wil aan hun jonge harten.
Met vriendelijke groet,
Namens bestuur en personeel
A.P. Schalk,
Directeur
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1. Onze school
1.1

Naam

De Jan de Bakkerschool is een reformatorische basisschool. In artikel 2 van de
statuten van de Stichting Reformatorisch Onderwijs voor Woerden en Omgeving is
hierover geschreven: De stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift als het
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onfeilbaar Woord van God. Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie
Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode,
gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.
De naam Jan de Bakker is ontleend aan de eerste martelaar uit ons land die
afkomstig was uit Woerden. Jan de Bakker wilde luisteren naar God en Hem dienen,
zoals Hij dat in Zijn Woord vraagt. In 1525 is Jan de Bakker in Den Haag om het
geloof verbrand. Meer informatie over Jan de Bakker staat op de website.

1.2 Doelgroep
De doelgroep van het onderwijs aan de Jan de Bakkerschool bestaat uit de kinderen
die afkomstig zijn uit gezinnen die lid zijn van de kerkgenootschappen in het
voedingsgebied van de school die behoren tot de reformatorische gezindte, te weten
de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Gemeente, de Gereformeerde
Gemeenten in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk, de Oud Gereformeerde
Gemeente en de Protestantse Kerk in Nederland. De school staat open voor
leerlingen van ouders die instemmen met de grondslag en de doelstelling van de
stichting, zoals deze verwoord zijn in artikel 2 en 3 van de statuten. Kinderen uit deze
genoemde kerkgenootschappen worden in beginsel toegelaten. Kinderen van ouders
die geen lid zijn van deze kerkgenootschappen worden na goedkeuring door het
bestuur toegelaten.

1.3 Schoolbestuur
De school gaat uit van de Stichting Reformatorisch Onderwijs voor Woerden en
omgeving. De stichting Reformatorisch Onderwijs voor Woerden en omstreken stelt
zich ten doel het doen verstrekken van primair onderwijs en heeft daartoe één school
onder haar beheer. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen, hetgeen betekent dat het
kaders van het beleid vaststelt. De kaders zijn beschreven in het Strategisch
bestuursbeleidskader. Het bestuur heeft de directeur mandaat gegeven en ziet erop
toe dat het beleid binnen de wettelijke kaders wordt uitgevoerd.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
L.A. Kroon
Secretaris:
Mw. C.W. Nederveen-Middelkoop
Penningmeester: A. van de Schootbrugge
Leden:
J.W. van Toor
K. Baan
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1.4

Schoolgebouw

De school telt ongeveer 200 leerlingen die verdeeld zijn over acht groepen. Naast de
plaatselijke gebondenheid, vervult de school een streekfunctie. De school ligt in het
centrum van Woerden.
Het schoolgebouw telt elf lokalen, een speellokaal en een gemeenschapsruimte. Er is
een aparte ruimte voor de directeur en voor de intern begeleiders en de
bouwcoördinatoren. Het speellokaal is voor de groepen 1 en 2. Voor de gymlessen
van de groepen 3 tot en met 8 gaan we naar de gymzaal van de Willem van
Oranjeschool en de gymzaal aan de Essenlaan.
De gemeenschapsruimte wordt gebruikt voor handvaardigheidslessen, tekenlessen
en als onderwijsruimte wanneer er gewerkt wordt in groepen. In deze ruimte staan
computers opgesteld. In de gang ernaast bevindt zich het documentatiecentrum. Het
personeelstoilet naast de keuken is tevens ingericht voor mindervalide leerlingen en
bezoekers van de school.
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2. Visie en missie
2.1

Hoogste opvoedingsdoel

Het doel van ons onderwijs vinden we verwoord in 2 Timotheüs 3:17 “Opdat de mens
Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust.” We kunnen onze
doelstelling ook als volgt omschrijven: “De vorming van de mens, in afhankelijkheid
van de zegen des Heeren, tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende
persoonlijkheid, geschikt en bereid om al de gaven, die hij van Hem ontving, te
besteden tot Zijn eer en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden, waarin
God hem plaatst.”
Deze opdracht, ons doel, is vanuit de mens niet te bereiken. De onmogelijkheid
‘volmaakt’ werk te leveren moet ons ertoe leiden onze hulp bij de Heere te zoeken. Hij
wil hulp geven, door de genade in Zijn Zoon Jezus Christus. Die genade hebben
leerkrachten en leerlingen nodig. Het bovengenoemde vindt u nader uitgewerkt in ons
schoolplan. U kunt dit plan op school inzien of op de website vinden.

2.2

Missie

Onze missie luidt: ‘Worden wie je zijn mag’. Het werkwoord ‘worden’ slaat op groei en
ontwikkeling. Vanuit levensbeschouwelijk perspectief duidt ‘worden’ op vernieuwing
door het geloof in de Heere Jezus Christus. Een proces van vernieuwing van je hart,
dat elke dag weer plaats moet vinden. Dit proces gaat om je hart en komt tot uiting in
je doen en laten.
In pedagogisch didactische zin slaat ‘worden’ op ontwikkeling van hoofd, hart en
handen. Het gaat om groei en ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Opvoeden
en onderwijzen zijn niet te scheiden. ‘Wie je zijn mag’ bedoelt dat je er mag zijn, zoals
je bent. Elk kind is uniek, een schepsel van God. Die eigenheid waarderen we in elk
kind. De ontwikkeling moet hierbij aansluiten.

2.3

Visie

De visie van het bestuur op de rol van de school in de vorming van het kind en de
daaruit voortvloeiende ambitie ten aanzien van onderwijs en opvoeding bestaat uit de
volgende elementen:
we willen kinderen onderwijzen en opvoeden met als missie 'Worden wie je zijn
mag’.
we willen ouders en medeopvoeders ondersteunen bij het opvoeden van hun
kind(eren);
we willen vanuit onze maatschappelijke opdracht betekenis hebben voor de
omgeving van onze school en de Woerdense samenleving
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De doelen van de school die voortvloeien uit bovengenoemde missie, visie en ambitie
zijn:
geven van kwalitatief hoogwaardig reformatorisch onderwijs aan leerlingen uit
Woerden en omgeving;
faciliteren van opvoeders door het (laten) leveren van opvoedingsondersteunende
activiteiten.

2.4

Identiteit, kwaliteit en begeleiding

Gezin, kerk en school zijn de drie opvoedingsmilieus die voor het kind in de
basisschoolleeftijd belangrijk zijn. Een goede afstemming van deze drie willen we
zoveel mogelijk bevorderen. Onze inspanningen zijn vooral gericht op de relatie
tussen school en thuis. Wij bereiden de kinderen voor op hun plaats in een
multiculturele samenleving. We streven naar een klimaat waar teamleden en kinderen
zich thuis kunnen voelen.
Het eerste doel van een school is overdracht van kennis, normen en waarden. Maar
als kinderen zich niet veilig voelen, komt daar niets van terecht. Werken aan het
pedagogische klimaat betekent voorwaarden scheppen om tot goed onderwijs te
komen. Het gesprek is daarbij heel belangrijk. Hoe ga je met elkaar om? Deze vraag
houdt ons steeds bezig. In het verlengde hiervan liggen vragen als: Hoe spreek je de
kinderen aan? Hoe reageer je op ongewenst gedrag? Hoe ga je om met conflicten?
Hoe ga je om met blijde en verdrietige gebeurtenissen?
Het klimaat op de school heeft ook alles te maken met ondersteuning en begeleiding.
Kinderen die qua gedrag of prestaties opvallen, verdienen onze hulp. Juist ook voor
deze kinderen willen we een klimaat bieden waarin ze zich geaccepteerd voelen. In
hoofdstuk 4 leest u hier meer over.
De school wordt bezocht door kinderen uit verschillende kerkgenootschappen. Dat
levert verschillende standpunten op. Laten we zoeken naar eenheid over hoofdzaken,
ruimte voor verscheidenheid in bijzaken en liefde in alles.
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2.5

Kernwaarden

De boom in ons logo verbeeldt groei. Het team heeft geen schoolregels gemaakt,
maar kernwaarden geformuleerd. In het beeld van de boom tonen we onze
kernwaarden. De vijf kernwaarden hangen als appels in de boom. Ze hebben hun
oorsprong in de Bijbel. ‘God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf’ is daarbij
van het allergrootst belang. Het houden van de kernwaarden geeft rust, veiligheid en
vertrouwen. Volwassenen moeten kinderen voorleven en de kinderen de inhoud van
de kernwaarden aanleren.
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Inhoud kernwaarden

Kernwaarden

Komt tot uiting in …

Vertrouwen

-

vertrouwen op God
klaar staan voor elkaar en luisteren naar elkaar
je veilig voelen om de ander in vertrouwen te nemen
vertrouwen hebben in jezelf
het opnemen voor de ander
beseffen dat niet iedereen te vertrouwen is

Gehoorzaam

-

God gehoorzaam zijn boven alles
gehoorzaam zijn aan je naaste
bij ongehoorzaam zijn horen passende maatregelen

Eerlijk

-

het houden van de Tien Geboden, zoals God van ons vraagt
het spreken van de waarheid
naar waarheid handelen
doen wat je zegt

Respect

-

eerbied voor de Schepper en Zijn Woord
met respect omgaan met Gods schepping
beleefd zijn tegen volwassenen in en buiten de school en ze
met ‘U’ aanspreken
oprechte aandacht voor de ander, waarbij verschillen in
uiterlijk, intelligentie, opvatting, kleding en karakter er mogen
zijn
de ander behandelen, zoals je wilt dat jij behandeld wordt

-

Verantwoordelijk

-

je bewust zijn van je taken
je plichten naar behoren vervullen
verantwoord omgaan met anderen, materialen, de natuur en
het milieu
leren door te doen
fouten maken mag, als je er maar van leert en je fouten
herstelt
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3. Onderwijs
3.1

Onderwijskundige uitgangspunten

De school heeft een opvoedende en een onderwijzende taak. Ons onderwijs is gericht
op de totale persoonlijkheid van het kind. Onderwijs voor hoofd, hart en handen dient
in evenwicht te zijn, waarbij we rekening houden met de ontwikkelingsfase waarin het
kind verkeert. Onze bijzondere zorg gaat uit naar alle kinderen die moeite hebben met
de leerstof, in hun gedrag opvallen of meerbegaafd zijn.

3.2

Zwols Model

De Jan de Bakkerschool is een basisschool met een leerstofjaarklassensysteem. Dit
wil zeggen dat de leerstof is verdeeld over de leerjaren. Kinderen van ongeveer
dezelfde leeftijd zitten in vaste groepen en krijgen per jaar een bepaalde hoeveelheid
leerstof aangeboden.
Het onderwijs wordt gegeven volgens het onderwijsconcept het Zwols Model. Het
Zwols Model combineert de verworvenheden van het klassikaal onderwijs met
optimale differentiatie. Het Zwols Model staat op het fundament van zelfstandig
werken, effectieve instructie, activerend lesgeven, pedagogisch klimaat en
differentiatie. Op dat fundament worden vijf onderwijsniveaus onderscheiden, die
optimaal aansluiten bij de eigenheid en mogelijkheden van het kind.
Ons onderwijs is, behalve in de groepen 1 en 2, gesplitst in vakken. Het verdelen van
de leerstof in vakken zorgt voor ordening en overzicht. In de activiteiten voor de
kleuters houden we rekening met hun ontwikkeling. Spelenderwijs leren de kinderen
in groep 1 en 2 allerlei nieuwe zaken. Dit spelen, wat leren is, wordt gestuurd door de
leerkracht, die vooral rekening houdt met de ontwikkeling van de kinderen.
Het onderwijs op de school is zo ingericht dat de kinderen in beginsel binnen het
tijdvak van acht aaneengesloten jaren de school kunnen doorlopen.
We streven naar enkele groepen. De omvang van de groep kan aanleiding zijn de
groep te splitsen. We hebben ervoor gekozen om de maatregel klassenverkleining te
vertalen in 'meer handen in de klas'. Voor elke groep is enkele uren
onderwijsassistentie per week beschikbaar.
Als de groepen 1 tot en met 4 groter worden dan 30 leerlingen overwegen we een
splitsing of wordt er extra onderwijsassistentie ingezet. In de groepen zullen op
sommige momenten meer leerkrachten zijn.

3.3

Onderwijs in groep 1 en 2

Godsdienstige vorming
In de godsdienstige vorming neemt bijbelonderwijs een belangrijke plaats in. Elke
morgen en elke middag beginnen we met een psalmvers en gebed. Op deze manier
eindigen we ook elke schooltijd. Drie keer in de week wordt aan de kinderen een
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verhaal uit de Bijbel verteld. Daarnaast leren de kinderen iedere week een psalmvers.
Elke veertien dagen leren de kinderen een Bijbeltekst. Het psalmrooster en het
overzicht van de Bijbelteksten staan op de website. In de kleutergroepen wordt per
week 2,5 uur godsdienstonderwijs gegeven.
Schooldag
Het onderwijs in de groepen 1 en 2 sluit aan bij de ontwikkeling van kleuters. De
schooldag begint in de kring. Na elke activiteit komen de kinderen terug in de kring. Er
wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in hoeken, in het speellokaal en op het plein.
Rond een thema komen de vakken in samenhang aan de orde. We onderscheiden in
de ontwikkeling van de kleuter een aantal deelgebieden zoals de ontwikkeling van de
zintuigen, de taalontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de sociale en de
emotionele ontwikkeling.
De dagactiviteiten
De dag van de kleuters ziet er in grote lijnen als volgt uit: ontvangstgesprek,
Bijbelvertelling, werkles, fruit eten en iets drinken, taalactiviteiten (waarbij ook
rekenkundige begrippen aan de orde komen), bewegingsonderwijs, middagpauze,
arbeid met ontwikkelingsmateriaal (spelen in hoeken, met puzzels en spelletjes uit de
kast) en een spelles.
Lichamelijke opvoeding
Bij de groepen 1 en 2 staat bewegingsonderwijs of lichamelijke oefening dagelijks op
het programma. De kinderen spelen buiten of in het speellokaal. We streven naast het
werken in groepen om de kinderen de gelegenheid te geven veel te bewegen. In de
groepen 1 en 2 is mogen de kinderen gymkleding mee nemen, maar het is niet
verplicht, gymschoenen zijn wel verplicht! De groepen 1 en 2 krijgen gymlessen in het
speellokaal dat in onze school is.
Basisvaardigheden
In de eerste twee groepen werken we aan
de
voorbereiding
voor
de
basisvaardigheden. In groep 3 beginnen
de kinderen met het leren lezen, schrijven,
taal en rekenen.
Kinderen die in groep 1 en 2 aangeven te
willen lezen en schrijven krijgen daar de
ruimte voor. Aan het eind van groep 2
delen we aan de hand van een toets en
observaties de kinderen op 3 niveaus in.
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3.4

Onderwijs in groep 3 - 8

Godsdienstige vorming
We beginnen elke schooltijd met het zingen van een psalmvers en gebed. Zo
eindigen we ook elke schooltijd. Drie of vier keer in de week wordt een verhaal uit de
Bijbel verteld. Elke maandag wordt in de groepen 3 tot en met 6 een psalmvers
geleerd en overhoord. In groep 7 en 8 worden vragen uit de Heidelbergse
Catechismus geleerd. Eén keer per week wordt door de kinderen uit de groepen 5 tot
en met 8 een les uit de methode Namen en feiten gemaakt en geleerd. Elke veertien
dagen leren de kinderen een tekst uit de Bijbel. In de groepen 5 tot en met 8 wordt per
week 2 uur en drie kwartier godsdienstonderwijs gegeven.
In groep 5 krijgen de kinderen een Bijbel. Deze Bijbel gaat mee naar de volgende
klassen. Aan het eind van de schoolperiode krijgen de kinderen de Bijbel mee naar
huis.
Basisvaardigheden
In de groepen 3 tot en met 8 worden de vakken gegeven met behulp van methoden.
Hiermee voldoen we aan de kerndoelen die de overheid stelt. We realiseren op deze
manier de visie en de doelen van de school. We gebruiken de volgende methoden:
Vak

Methode

Bijbelse geschiedenis

Namen en feiten

Taal

Taalfontein – groep 3
Taalactief – groep 4 tot en met 8

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip pakket Zilver

Schrijven

Schrijffontein

Rekenen

De Wereld in Getallen

Geschiedenis

Venster op Nederland

Aardrijkskunde

Geobas

Natuur en techniek

Wijzer – groep 3 en 4
Wondering the world – groep 5, 6, 7 en 8

Verkeer

Wijzer door het verkeer

Engels

My name is Tom

Seksuele opvoeding

Wonderlijk gemaakt

Muziek

Meer met muziek

Hierna volgt informatie over enkele vakgebieden.
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Tutorlezen
Leerlingen uit groep 7 begeleiden leerlingen uit groep 4 met lezen. We noemen dit
'tutorlezen’. De kinderen uit groep 7 krijgen vooraf instructie over het helpen. Iedere
leerling uit groep 7 krijgt zijn eigen leerling. Twee keer per jaar lezen de kinderen in
een periode van zes weken twee keer per week met elkaar. Kinderen leren ook
vriendelijk omgaan met elkaar, interesse hebben voor elkaar, zorg en
verantwoordelijkheid dragen en het eigen functioneren beoordelen.
Wereldoriëntatie
Vanaf groep 3 werken we volgens een ‘methodische lijn’. Deze werkwijze zorgt ervoor
dat de kinderen aan het eind van de schoolperiode beschikken over een zekere
basiskennis. We vinden dat daarbij ook ‘weetjes’ horen. Vanaf groep 6 krijgen de
kinderen voor deze vakken huiswerk om te leren.
Daarnaast is het van belang dat de kinderen weten waar je informatie vindt en hoe je
die informatie verwerkt.
Expressieactiviteiten
Expressie is uitdrukking van gevoelens. Bij de expressievakken richten we ons op het
leren gebruiken van technieken en materialen. Het creatief bezig zijn biedt een
mogelijkheid om zich persoonlijk uit te drukken. Bij het handwerken in de hogere
groepen ondersteunen vrijwilligers (voornamelijk moeders).
Sociaal emotionele ontwikkeling
De kernwaarden hebben we gekoppeld aan de methode SOEMO-kaarten (sociaal
emotionele ontwikkeling). De methode Bomjeda (Beter omgaan met jezelf en de
ander) en De doos vol gevoelens gebruiken we als aanvulling.
Verkeersexamen
In april maken de kinderen uit groep 7 het theoretisch verkeersexamen. Dit is het
landelijk schriftelijk examen. De kinderen moeten laten zien wat ze tijdens de
verkeerslessen in de achterliggende jaren hebben geleerd. De kinderen leggen ook
een praktisch verkeersexamen af, dat georganiseerd wordt door de ouderraad.
EHBO
Groep 8 doet mee aan het programma van jeugd EHBO van het Rode Kruis.
Gym - bewegingsonderwijs
Vanaf groep 3 hebben de kinderen twee lesuren per week gym. Tijdens de gymlessen
krijgen de verschillende oefeningen, al dan niet met toestellen, evenveel aandacht als
het spelen van een spel.
Regels voor de gymlessen zijn er voor hygiëne en voor de veiligheid. Elke leerling
dient in het bezit te zijn van gymschoenen, waarvan de zolen niet zwart mogen zijn.
Bij de jonge kinderen, waar het aan- en uitkleden veel tijd vraagt, stellen we schoenen
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met klittenband of zogenaamde bootschoenen op prijs. Schoenen met veters willen
we liever niet.
Vanaf groep 3 is gymkleding verplicht. Kinderen die geen gymkleding bij zich hebben,
mogen niet mee gymmen. Wilt u de gymkleding en -schoenen voorzien van de naam
van uw kind? Een speciale gymtas is erg handig.
De groepen 3 tot en met 8 gaan voor de gymlessen naar de Willem van Oranjeschool
aan de Goudenregenstraat of naar de gymzaal aan de Essenlaan.
Het gymrooster:
Groep
8
3
6
5
4 en 7
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Dag

Tijd

Locatie

Maandag

13.45 – 15.15 uur

Essenlaan

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

10.45 – 12.15 uur
13.45 – 15.15 uur
13.45 – 15.15 uur
13.45 – 15.15 uur

Willem van Oranjeschool
Essenlaan
Willem van Oranjeschool
Essenlaan

4. Aanmelding en leerlingbegeleiding
4.1

De aanmelding: wat u moet weten

De formele aanmelding vindt plaats door het ingevulde aanmeldformulier in te
leveren. Op onze website is veel informatie beschikbaar, maar nieuwe ouders kunnen
ook het volgende doen:
Informatiepakket aanvragen
Een schoolgids, de statuten en het reglement van de ouderraad ontvangt u als u een
informatiepakket aanvraagt via de website of bij de managementassistente
info@jandebakkerschool.nl.
Informatiebijeenkomst bezoeken
In januari houden we voor ouders, die belangstelling hebben voor onze school, een
informatiebijeenkomst. De directeur vertelt tijdens een informele bijeenkomst over de
school, beantwoordt vragen en verzorgt een rondleiding door de school.
Afspraak maken met directeur
In een gesprek vertelt de directeur over de school, beantwoordt vragen en geeft een
rondleiding door de school.
Aanmelding
De aanmelding vindt plaats door middel van een ingevuld en ondertekend
inschrijfformulier. Daarbij moet een kopie worden ingeleverd van het paspoort, de
zorgpas of de kennisgeving van de overheid van het Burgerservicenummer van de
leerling. Na ontvangst van uw formulier ontvangt u een bevestiging van ontvangst.
Vragenlijst eenoudergezin
Indien een kind uit een eenoudergezin wordt aangemeld, dient een vragenlijst
ingevuld te worden, waarin praktische zaken staan over onder andere de verblijfplaats
van het kind en contactgegevens van de ouders. Als een kind al op school zit en de
thuissituatie wijzigt, dan verwachten we van ouders dat zij dit melden bij de directeur.
Dit is van groot belang voor een goede communicatie tussen ouders en school, maar
vooral voor het welzijn van het kind. Ook in deze situatie gebruiken we een vragenlijst,
die bij de directeur kan worden opgevraagd.
Wat gebeurt er na de aanmelding
De directeur voert met alle ouders die niet op de informatieavond voor nieuwe ouders
zijn geweest een gesprek. De ouders ontvangen de nieuwbrieven en kunnen lid
worden van de prentenboekenbibliotheek. De kleuter ontvangt een uitnodiging voor
een kennismakingsmiddag met daarbij het boekje ‘Kom je ook bij ons op school?’
Kinderen die van een andere basisschool komen, mogen voor de verhuizing een
uurtje in de nieuwe groep komen kijken.
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Entreegesprek
Voor de eerste schooldag voert de leerkracht of de intern begeleider een
entreegesprek met de ouders over de aangemelde kinderen. De ouders ontvangen
vóór het gesprek een formulier dat zij ingevuld meenemen naar het gesprek.
Kennismakingsmiddag
Ongeveer twee weken voor de eerste schooldag ontvangt het kind een uitnodiging
voor een kennismakingsmiddag. Deze middag valt in de regel in de laatste week van
de maand.
Voor de kinderen die na de zomervakantie voor het eerst naar school komen wordt
vlak voor de zomervakantie een kennismakingsmorgen gehouden.
Eerste schooldag
Op de eerste maandag van de maand komen de kinderen die in de achterliggende
maand vier jaar zijn geworden naar school.
Kleding
Jongens en meisjes gaan fatsoenlijk gekleed. Meisjes dragen een rok of jurk. De
roklengte is tenminste rond de knie. Op shirts zien we geen aanstootgevende opdruk.
Het bestuur en de directie vertrouwen op uw medewerking in deze.

4.2

De ontwikkeling van kinderen volgen

Entreegesprek
Het volgen van de ontwikkeling begint al voor de kinderen op school
zitten, namelijk vanaf het genoemde entreegesprek.
Observatie in de groepen 1 en 2
In de groepen 1 en 2 gebruiken we het registratie instrument KIJK!. De verzamelde
observatiegegevens worden opgenomen in KIJK! KIJK! kent zeventien
ontwikkelingslijnen, waarvan wij er twaalf gebruiken. De basiskenmerken
‘nieuwsgierig zijn’, ‘emotioneel vrij zijn’ en ‘zelfvertrouwen’ moeten aanwezig zijn voor
met KIJK! wordt gestart. De ontwikkeling van de kinderen bespreken we met de
ouders tijdens de tienminuten-gesprekken.
Observeren en toetsen in de groepen 3 tot en met 8
Naast methode-gebonden toetsen nemen de leerkrachten methode onafhankelijke
toetsen af. In de groepen 3 tot en met 8 toetsen we op vaste momenten technisch
lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen met Citotoetsen. De uitslagen van de
toetsen worden ingevoerd in ParnasSys, het leerlingadministratiesysteem.
De resultaten van de observaties en de toetsen worden door de intern begeleider en
de leerkracht besproken. Als een leerling van niveaugroep wisselt, informeert de
leerkracht de ouder(-s). Stopt deze begeleiding, dan laat de leerkracht dit ook aan de
ouder(-s) weten.
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4.3

Begeleiding van kinderen

Elk kind heeft eigen gaven en mogelijkheden. Als uit observaties en toetsgegevens
blijkt dat een kind speciale onderwijsbehoeften heeft, wordt het kind in of buiten de
klas geholpen door de eigen leerkracht, een RT-leerkracht (remedial teacher) of een
onderwijsassistente. In zo’n situatie overlegt de leerkracht met de ouder(-s).
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Jaarlijks wordt door middel van een vragenlijst aan de leerlingen gevraagd hoe zij de
veiligheid ervaren. Naar aanleiding hiervan vinden er persoonlijke en/of
groepsgesprekken plaats. Om meer zicht te krijgen op sociale situaties, worden
diverse instrumenten ingezet.
Ondanks alle inspanningen kan uw kind zich onveilig voelen. We vragen u dan altijd
contact op te nemen met de leerkracht. De school hanteert een pestprotocol. Dit staat
op de website.
School Video Interactie Begeleiding (SVIB)
School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken
die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de
leerlingen. Dit middel wordt ingezet om leerkrachten te ondersteunen. SVIB mag
alleen door een gecertificeerd persoon worden uitgevoerd. Juf Prinsen heeft de
cursus School Video Interactie Begeleiding afgerond. Zij hanteert de beroepscode,
waarin onder andere staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden
gebruikt mogen worden. De videobeelden zijn in haar bezit en worden niet zonder
haar uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken leerkracht aan anderen
vertoond. Als SVIB wordt ingezet bij begeleidingsvragen van één of meerdere
leerlingen, dan worden de ouders hiervan in kennis gesteld en om toestemming
gevraagd.

4.4

Passend onderwijs

Scholen hebben de wettelijke taak om aan leerlingen passend onderwijs te geven of
voor leerlingen een passende onderwijsplek te vinden. Om deze taak te kunnen
uitvoeren
is
het
noodzakelijk,
dat
scholen
samenwerken
in
een
samenwerkingsverband. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband
Berséba. Hierbij zijn alle reformatorische basisscholen en speciale (basis)scholen
aangesloten. Het samenwerkingsverband is opgesplitst in vier regio’s. Onze school
valt onder de regio Randstad.
Zorgplicht
Een kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de school
verplicht is om te zorgen voor een passende onderwijsplek voor iedere aangemelde of
ingeschreven leerling. De school onderzoekt samen met de ouders welke
ondersteuningsbehoeften een leerling heeft en hoe de school hieraan tegemoet kan
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komen. Als op grond van objectieve argumenten blijkt dat dit niet mogelijk is, dan
heeft de school de opdracht om samen met de ouders een passende plaats op een
andere school te zoeken.
Schoolondersteuningsprofiel
Onze school heeft dus een centrale rol in het tegemoetkomen aan de
ondersteuningsbehoeften
van
kinderen.
De
school
heeft
een
schoolondersteuningsprofiel geschreven. Dit is verwerkt in het schoolplan. Het
schoolplan staat op de website. In dit profiel is te lezen op welke wijze we de
begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke mogelijkheden voor extra
ondersteuning onze school heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning
werkt de school vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit
betekent kort gezegd: als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de
eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Bij
handelingsgericht werken (HGW) is de samenwerking en afstemming met ouders en
andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt.
Ondersteuningsteam
Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven
worden. Op onze school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de
begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. Hierbij wordt nauw samengewerkt
met ouders. Zo nodig voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de leerling
met ouders en de intern begeleider.
Onze school heeft een ondersteuningsteam. In dit ondersteuningsteam zitten de
intern begeleiders. Zij hebben geplande afspraken met een externe orthopedagoog en
een jeugdverpleegkundige. Als de situatie rondom een leerling daar aanleiding
toegeeft, zal de leerling in het ondersteuningsteam besproken worden. In het
ondersteuningsteam wordt in samenspraak met de ouders bepaald welke
ondersteuning een leerling nodig heeft.
Het loket van Berséba regio Randstad
Het loket staat open voor vragen rond de ondersteuning aan leerlingen. De school
kan advies vragen in allerlei situaties die met de ondersteuning voor leerlingen te
maken hebben. Ouders mogen ook zelf contact opnemen met het loket, als zij advies
of informatie willen. School en ouders kunnen samen een aanvraag doen voor een
extra ondersteuningsarrangement om kinderen met specifieke ondersteuningsvragen
(bijv. rondom zeer moeilijk leren, een lichamelijk handicap of langdurig ziekte,
gedragsproblemen, hoogbegaafdheid) op de basisschool extra begeleiding te geven.
Soms komt het ondersteuningsteam tot de conclusie, dat het voor de ontwikkeling van
een leerling beter is om naar een speciale (basis)school te gaan. In dat geval vraagt
de school samen met de ouders bij het loket van Berséba regio Randstad een
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toelaatbaarheidsverklaring voor zo’n school aan. Als dit loket besluit om de
toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen, dan kan de leerling aangemeld worden bij
een speciale (basis)school.
Ouderbetrokkenheid
Onze school hecht eraan bij de ondersteuning aan leerlingen goed samen te werken
met de ouders. Daarom vinden we het van belang dat ouders direct betrokken worden
bij gesprekken als hun kind individueel besproken wordt. In sommige situaties zijn er
niet alleen zorgen op school, maar ook thuis. Om tot een goede ondersteuning te
komen vinden we het belangrijk om met de ouders daarover in alle openheid en
vertrouwelijkheid te spreken. We beseffen hoe moeilijk dit soms kan zijn, maar in het
belang uw kind is dit wel nodig.
Wanneer u als ouders vindt dat er voor uw kind meer hulp nodig is, of dat uw kind
beter op zijn plaats is in een school voor speciaal (basis)onderwijs, dient u zich
uiteraard eerst tot ons als school te wenden. School en ouders hebben een
gezamenlijke verantwoordelijkheid om eensgezind het beste voor uw kind, onze
leerling te zoeken. Bent u van mening dat u bij ons als school onvoldoende gehoor
vindt, dan kunt u zich ook zelf tot het loket wenden. Graag wordt de school hiervan
door u op de hoogte gesteld.
Contactgegevens loket Randstad
De zorgmakelaar van het loket Randstad is dhr. C.J. v.d. Beek. Hij is bereikbaar via
telefoonnummer 0180-442617 of per e-mail via loket-randstad@berseba.nl.
Op de website www.berseba.nl kunt u meer informatie vinden over het
samenwerkingsverband Berséba en de regio Randstad.
Onderzoeken
Zoals al gezegd is, is het uitgangspunt bij passend onderwijs niet wat het kind heeft,
maar wat het kind nodig heeft. Dit betekent dat onderzoek naar ‘wat een kind heeft’
niet altijd noodzakelijk is om tot een goed aanbod voor een leerling te komen.
Toch kan er altijd een moment aanbreken, dat een onderzoek wel nodig is. Ons
uitgangspunt is dat we hierin graag samen met de ouders optrekken. Het formuleren
van een gezamenlijke onderzoeksvraag is belangrijk om ook samen het gesprek over
de leerling verder te voeren. We hechten er waarde aan, dat in een verslag van een
onderzoek niet wordt geconcludeerd welke vorm van onderwijs de leerling nodig
heeft, maar vooral welke begeleiding hij/zij nodig heeft. Dat is de kern van passend
onderwijs. Als school zullen we dan in alle openheid met u bespreken, wat de
mogelijkheden voor ondersteuning bij ons op school zijn.
Hoewel we ouders niet het recht willen en mogen ontzeggen om zelf stappen te
nemen voor een onderzoek, heeft dit niet onze voorkeur. U kunt uw redenen hebben
om dit wel te doen. We stellen het op prijs dat u dit dan aan ons doorgeeft met de
redenen waarom u deze stap neemt.
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Blind of slechtziend/doof of slechthorend/taal-spraakproblemen
Onze school wil zich ook inspannen om slechtziende en blinde kinderen,
slechthorende en dove kinderen en kinderen met taal-spraakproblemen op onze
school een plaats te geven. Voor hen is ook extra ondersteuning beschikbaar. Deze
ondersteuning valt echter niet onder de bevoegdheid van het samenwerkingsverband.
De intern begeleider weet op welke manier die extra ondersteuning wél beschikbaar
kan komen.

4.5

Het voortgezet onderwijs

Eind december ontvangen de ouders van de leerlingen van groep 8 algemene
informatie over het voortgezet onderwijs en specifieke informatie over
kennismakingsdagen bij de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio.
Cito Eindtoets
In groep 8 wordt in april de Cito Eindtoets afgenomen. Deze toets
geeft een beeld van het niveau van de leerlingen, vergeleken met
kinderen uit het hele land. Bij de uitslag van de toets is ook een
richtlijn voor de geschiktheid in het voortgezet onderwijs op basis van
de uitslag van deze toets.
Voor de uitslag van de toets ontvangen is, ontvangen de ouders een advies voor het
voortgezet onderwijs van de leerkracht. Deze neemt hierbij aspecten mee als
doorzettingsvermogen, werkinstelling, omgaan met huiswerk. Die zijn van invloed op
het schoolsucces in het voortgezet onderwijs, maar worden niet getoetst door Cito. De
ouders krijgen de uitslag van de Citotoets, zodra wij die hebben ontvangen.
Voorlichting aan ouders
Ouders van groep 8-leerlingen worden in februari uitgenodigd voor een gesprek,
waarin het advies van de school wordt gegeven. Dit gesprek vindt plaats vóór de
uitslag van de Citotoets binnen is. U ontvangt dan tevens een inschrijfformulier voor
de school van uw keuze. Het ingevulde inschrijfformulier moet bij de leerkracht
worden ingeleverd. Deze zorgt voor verzending naar de school voor voortgezet
onderwijs van uw keuze.

4.6

Schorsing en verwijdering

Onze school hanteert het protocol schorsen en verwijderen, zoals dat in overleg
tussen de besturenorganisatie VGS en SWV Berséba is opgesteld. Dit protocol is op
school in te zien.
Schorsen en verwijderen zijn ingrijpende maatregelen. Meestentijds zullen deze
maatregelen genomen worden als de veiligheid van kinderen en/of van onderwijzend
personeel in het geding is. We willen we een veilige school zijn voor alle betrokkenen
binnen onze school.
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Als we tot schorsing of verwijdering van een leerling moeten over gaan, zullen we dit
secuur met ouders communiceren. We zullen ook de leerplichtambtenaar hierbij
betrekken. Bij een schorsing zullen we er zorg voor dragen, dat er geen breuk
ontstaat in de ontwikkeling van uw kind. Bij verwijdering van een leerling heeft de
school de wettelijke taak een andere school te vinden, waar de leerling het onderwijs
verder kan volgen.

4.7

Veiligheid en welzijn

Kernwaarden en pestprotocol
We hebben geen schoolregels, maar vijf kernwaarden geformuleerd. In hoofdstuk 2
leest u meer over de kernwaarden vertrouwen, eerlijk, respect, gehoorzaam en
verantwoordelijk.
Het houden van de kernwaarden geeft rust, veiligheid en vertrouwen. Alle kinderen
moeten zich in onze school veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Daarom zijn de kernwaarden zichtbaar in de school aanwezig. Voor het aanleren van
de kernwaarden gebruiken we Soemo-kaarten, een methode voor sociaal emotionele
ontwikkeling. Ook in andere lessen komen elementen van omgaan met elkaar aan de
orde. Op deze manier voeren we een actief anti-pestbeleid. Helaas komt pesten ook
op onze school voor. In het pestprotocol dat op school is in te zien en op de website
staat, is onze aanpak van pesten beschreven.
Pleinwacht
Elke dag is er vanaf halfnegen pleinwacht. De kleuters die met de bus komen worden
voor halfnegen in een klas opgevangen. De buskinderen kunnen voor halfnegen ook
bij de pleinwacht terecht als er een probleem is. De pleinwacht vangt de kinderen
eveneens op bij hevige regen of erge kou.
Tussen de middag lopen de overblijfmoeders na het eten bij de kleuters pleinwacht.
Het laatste kwartier is er ook een juf buiten. Op het plein van groep 3 tot en met 8 zijn
in het speelkwartier en na de lunch minimaal twee leerkrachten op het plein. In de
eerste weken van het nieuwe schooljaar lopen alle leerkrachten pleinwacht. Na
schooltijd houdt een collega toezicht bij het vertrek van de kinderen.
Speelkwartier
De kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 gaan ‘s morgens een kwartier naar buiten.
Zij kunnen dan iets eten en drinken. We dragen samen zorg voor een nette
schoolomgeving. We verwachten van de kinderen dat zij hun lege pakjes en andere
papiertjes in de daarvoor bestemde prullenbakken doen en scheiden het afval.
Ook de kinderen uit de groepen 1 en 2 hebben een moment van pauze halverwege
de morgen. Voor deze pauze kunnen zij iets meenemen om te eten en te drinken. Wilt
u alstublieft bij de aanschaf van een beker erop letten dat deze goed sluit? Er raken
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nogal eens spullen kwijt. Daarom vragen we u de tassen, bekers en trommels te
voorzien van een naam. We willen een gezonde school zijn. Daarom verwachten we
dat de kinderen geen snoep mee nemen als pauzehap!
Fruitdag
Woensdag is het fruitdag. We vragen op deze dag uw kind in plaats van koek fruit of
groente mee te laten nemen als pauzehap.
Speeltoestellen
Gebruik de speeltoestellen waarvoor ze bedoeld zijn. Denk daarbij aan de veiligheid
en denk aan de ander. Periodiek worden de toestellen gecontroleerd op veiligheid.
CARA
Er zijn kinderen die last hebben van een vorm van astma. Als zo’n carapatiënt op
school een aanval krijgt, hebben we vaak te weinig informatie om er op de juiste
manier mee om te gaan. Daarom hebben we een formulier ontwikkeld, dat ouders van
kinderen met CARA in kunnen vullen. U kunt dit formulier via de groepsleerkracht
aanvragen. Na invulling moet het bij de groepsleerkracht ingeleverd worden.
Bedrijfshulpverleners (BHV)
Diverse collega’s zijn opgeleid tot BHV-er om in geval van calamiteiten zo goed
mogelijk te kunnen handelen. Juf Hoogendoorn, juf Van IJsseldijk, juf Verduijn en juf
Vreeken kunnen EHBO verlenen. Jaarlijks worden de BHV-ers bijgeschoold.
Ontruimingsplan
Voor de school is, in geval van calamiteiten, een ontruimingsplan opgezet. Elk jaar
oefenen we ten minste één keer de ontruiming. We hopen dat we er in werkelijkheid
nooit gebruik van hoeven te maken.
Veiligheidsplan
In de school is een plan betreffende fysieke en sociale veiligheid. In het plan zijn
protocollen en regels opgenomen.
Mobiele telefoons en zakmessen
De mobiele telefoon is voor leerlingen in de school en op het schoolplein verboden.
Het is verboden om (zak-)messen mee naar school te nemen.
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5. Het team en haar taken
5.1

Functies in de school

Directeur
De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. Hij is verantwoordelijk
voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. De directeur is
vrijgesteld van lesgevende taken.
Bouwcoördinatoren
De bouwcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor hun bouw en leiden de
bouwvergaderingen. In de school is een onderbouwcoördinator (groep 1-4) en een
bovenbouwcoördinator (5-8). Bij afwezigheid van de directeur nemen de
bouwcoördinatoren in eerste instantie zijn taak waar.
Intern begeleiders
De intern begeleiders (IB’ers) zijn belast met de coördinatie van de ondersteuning en
begeleiding van kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Zij coördineren het
observeren in de groepen 1 en 2 en het afnemen van toetsen in het kader van het
leerlingvolgsysteem. Zij bespreken de resultaten met de groepsleerkrachten. Aan de
hand van toets-uitslagen bepalen zij wie extra begeleiding nodig heeft. Zij overleggen
met ouders, zijn vraagbaak voor de collega’s en leiden de groeps- en
leerlingenbesprekingen. Zo nodig nemen zij contact op met externe deskundigen
zoals een onderwijsadviseur, een orthopedagoog of een Ambulant Begeleider uit de
speciale school voor basisonderwijs.
Bouwcoördinatoren en IB’ers zijn voor hun taken enkele dagdelen per week vrij
geroosterd van lesgevende taken.
Ouders die de IB’ers willen spreken kunnen een afspraak maken met juf Prinsen, de
IB’er van groep 1 tot en met 4, of met juf Hoogendoorn, de IB’er van groep 5 tot en
met 8.
De groepsleerkracht
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces in de groep. Dit
betekent dat de leerkracht vormgeeft aan het onderwijsprogramma, de resultaten en
de leervorderingen bijhoudt. Intern onderhoudt de leerkracht contacten met de interne
begeleider en de bouwcoördinator. De leerkracht informeert de ouders over de
betrokkenheid, welbevinden en resultaten. Bij vragen hierover is de groepsleerkracht
het eerste aanspreekpunt.
Remedial teacher
De remedial teacher (RT-er) geeft hulp aan de door de intern begeleider aangewezen
leerlingen. Er kan individueel of in groepjes worden gewerkt.
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Als uw kind door een RT-er wordt begeleid, krijgt u daar bericht over. De leerkracht
blijft verantwoordelijk voor uw kind en daarmee ook uw aanspreekpunt.
ICT-er
De ICT-er coördineert het computergebruik in de klassen. De ICT-er heeft een halve
dag per week om dit werk uit te voeren.
Managementassistente
De managementassistente werkt onder leiding van de directeur en verricht
werkzaamheden op administratief, secretarieel en financieel gebied.
Onderwijsassistente
De onderwijsassistenten werken onder leiding van de intern begeleiders met en voor
kinderen. Zij werken met individuele kinderen of met groepjes kinderen in of buiten de
klas.
Conciërge/schoolschoonmaker
De conciërge verzorgt de schoonmaak van de school en voert kleine reparaties uit. Hij
zorgt voor de netheid in en om het gebouw.

5.2

Vervanging

De collega’s uit de groepen 3 tot en met 8 regelen het compensatieverlof op vaste
dagen. Bij ziekte van de collega’s proberen we vervanging te regelen.
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6. De ouders en de school
6.1

Belang van betrokkenheid

Contact tussen ouders en leerkrachten is heel belangrijk. We streven naar een zo
open mogelijke relatie tussen ouders en school. Dit komt de kinderen ten goede.
Leerlingen voelen zich beter thuis op school, als hun ouders zich betrokken voelen bij
het schoolgebeuren, belangstelling tonen voor het schoolleven, weten wat er dagelijks
met de kinderen wordt gedaan, er thuis over praten en er rekening mee houden. Er
zal contact gezocht worden door de leerkracht die behoefte heeft aan verheldering of
informatie. Doet u dat ook als u dat nodig vindt!

6.2

Contactmomenten

Ouders en leerkrachten dragen samen verantwoordelijkheid voor de opvoeding. De
gezamenlijke verantwoordelijkheid vraagt een open contact tussen de ouders en de
leerkrachten, omdat het welzijn van de kinderen in het geding is.
De contacten tussen ouders en school zijn spontaan en worden georganiseerd.
Spontane contacten zijn er bij het halen en brengen van de kinderen, voor en na het
overblijven en tijdens bijzondere gebeurtenissen. Vanuit de school wordt formeel
contact gezocht door ouders uit te nodigen voor luistergesprekken, ouderavonden,
informatieavonden, avonden over opvoedingsondersteuning en leerling-besprekingen.
Bij de formele contacten hoort de rapportage over de ontwikkeling van het kind,
waarbij we zowel aan de sociaal emotionele ontwikkeling als aan leervorderingen
denken.
Luistergesprek
In de vierde week van het schooljaar worden luistergesprekken gehouden. De ouders
vertellen, als ervaringsdeskundigen, over hun kind. De leerkracht luistert. De
informatie is voor de leerkracht een aanvulling op de informatie van de leerkracht van
de vorige groep.
Tienminuten-gesprekken
In het tienminuten-gesprek eind november gaat het over de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen. De leerkrachten van groep 3 tot en met 8 hebben ZIEN!
ingevuld. Met dit instrument wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen
systematisch in kaart gebracht en krijgt de leerkracht inzicht in de
ondersteuningsvragen van de kinderen.
Het helpt de leerkracht om gedrag van kinderen beter te begrijpen. ZIEN! wordt voor
kinderen van groep 1 en 2 alleen ingevuld als de leerkracht meer inzicht in de
ondersteuningsvragen van een individueel kind wil.
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In februari worden de observaties uit KIJK! tijdens het tienminuten-gesprek van
leerlingen uit groep 1 en 2 toegelicht. Voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 staan de
resultaten centraal.
Rapporten
De kinderen uit groep 3 tot en met 8 krijgen in februari een rapport, dat een
tussenstand geeft van de resultaten in de periode van augustus tot februari. De
ouders kunnen de ontwikkeling van de resultaten volgen op het ouderportaal.
In februari wordt een uitdraai gemaakt van de resultaten van de methodeonafhankelijke (Cito)toetsen van de kinderen van groep 3 tot en met 8 voor technisch
lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen. Deze uitdraai wordt bij het tweede
rapport mee gegeven. De kinderen uit groep 1 en 2 krijgen een uitdraai van de
observaties uit KIJK! in hun rapport.
Aan het eind van het schooljaar krijgen alle kinderen een rapport. De kinderen uit
groep 1 en 2 krijgen opnieuw de resultaten van de observaties uit KIJK! en de
kinderen van groep 3 tot en met 8 de resultaten van de Citotoetsen.
Opvoedingsondersteuning
In de loop van het schooljaar vinden avonden plaats in het kader van
opvoedingsondersteuning. Er wordt een thema door een intern of extern deskundige
ingeleid. Ouders en leerkrachten spreken aan de hand van vragen of stellingen over
het onderwerp.
Informatieavond
In mei wordt een informatieavond gehouden. Op deze avond staat het onderwijs
centraal. Er wordt bijvoorbeeld een nieuwe methode besproken of een opvoedkundig
onderwerp belicht. Tevens geeft het bestuur de gelegenheid om het bestuursverslag
te bespreken.
Ouderbezoeken
De juf bezoekt in groep 1 of 2 de kinderen een keer thuis. De leerkracht maakt voor
het ouderbezoek een afspraak. Veelal zal het doel 'gezelligheid' zijn. Het is een
bezoek om het kind in de eigen omgeving te zien. Soms is het gewenst om zonder
kind(eren) over de leerling te spreken. Dat wordt dan aangegeven.
Kijkmorgen of -middag
Om de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs te vergroten, nodigen we de
ouders uit voor een kijkmorgen of -middag. Aan de hand van een formulier volgt u een
(deel van de) middag uw kind tijdens de activiteiten.
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Open bestuursvergadering
Voor ouders is er twee keer per jaar een de gelegenheid om een deel van de
bestuursvergadering te bezoeken. Deze bestuursvergadering is van 20.00 tot 21.00
uur toegankelijk. U wordt verzocht vooraf de secretaris te berichten dat u de
vergadering wilt bezoeken.

6.3

Informatievoorziening

Website
Op de website, www.jandebakkerschool.nl, staat informatie over de inhoud van het
onderwijs, nieuws van de school, de klassenpagina en de activiteitenagenda.
Nieuwsbrief
Elke laatste donderdag van de maand verschijnt een nieuwsbrief met mededelingen,
data en nieuwtjes. De nieuwsbrief wordt aan de ouders gemaild.
Schoolnieuws
In november en maart wordt een nieuwsbrief voor ouders en begunstigers verspreid.
Hierin worden mededelingen gedaan door het bestuur en de school.
Schoolgids
Jaarlijks ontvangen de ouders en de begunstigers voor de zomervakantie de
schoolgids. In de schoolgids vindt u naast inhoudelijke zaken praktische informatie
met betrekking tot het volgende cursusjaar.
Bestuursverslag
In mei ontvangen ouders en begunstigers het bestuursverslag. In het bestuursverslag
legt het schoolbestuur verantwoording af van het gevoerde beleid en de resultaten.
Communicatie met eenoudergezin
De school heeft een protocol ‘Communicatie met eenoudergezin’. Daarin staat hoe de
school omgaat met informatievoorziening in die situaties, waarin het kind te maken
heeft met ouders die niet meer bij elkaar wonen. Het protocol bevat richtlijnen over
onder andere de informatievoorziening, wie een oudergesprek mag voeren, waar een
thuisbezoek plaatsvindt en door wie van de ouders verlof kan worden aangevraagd.
Het protocol is bij de directeur op te vragen. We verwachten van ouders dat zij
wijzigingen in de thuissituatie direct melden bij de directeur.

6.4

Ouderbijdrage

Aan de ouders wordt geen geldelijke bijdrage gevraagd. Ouders en begunstigers
ontvangen driemaal per jaar, bij het verschijnen van het schoolnieuws en de
schoolgids een verzoek om een gift. Hiermee kan een vrijwillige bijdrage gedaan
worden aan het bestuur van de stichting. Achterin de schoolgids staan de
bankgegevens vermeldt.
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6.5

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee teamleden en twee ouders. De
algemene taak van de MR is om een bijdrage te leveren aan de besluitvorming
betreffende het schoolbeleid. De MR, het bestuur en de directie hebben een groot
gemeenschappelijk belang: het waarborgen van de goede kwaliteit van het onderwijs
in een effectieve en efficiënte schoolorganisatie.

6.6

Ouderraad

Het functioneren van de ouderraad is beschreven in het Reglement Ouderraad.
Ouders ontvangen dit reglement bij inschrijving van hun eerste kind op school. De
ouderraad bestaat uit negen ouders. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd het
bestuur bij allerlei schoolzaken en coördineert ouderhulp bij diverse voorkomende
werkzaamheden, zoals overblijven en tussenschoolse opvang, excursies,
kluszaterdag, schoonmaak en het regelen van festiviteiten.
Ouders helpen bij veel activiteiten. In de regel worden verzoeken om hulp via een
brief of e-mail van de school gedaan. De onderhoudscommissie is verantwoordelijk
voor het technisch onderhoud van de gebouwen en de pleinen. Een keer per jaar
organiseren zij een kluszaterdag.
Wat verwachten we van ouders?
De ouderraad organiseert de tussenschoolse opvang (TSO), de schoonmaakmorgens
en de jaarlijkse schoonmaak van de school.
Ouders eten tussen de middag met de kinderen in de klas. Van onze ouders
verwachten we dat ze hieraan mee doen. In overleg met de organisatoren kan ook
een alternatieve bijdrage geleverd worden.
Vier keer per jaar organiseert de ouderraad een schoonmaakweek. De ouders
zemen de ramen en geven de klassen een extra schoonmaakbeurt.
Aan het eind van het schooljaar verwachten we dat alle ouders meehelpen met de
jaarlijkse schoonmaak.
In de loop van het schooljaar vragen we ouders om te rijden en te begeleiden bij
excursies. Verzoeken om begeleiding komen van de leerkrachten.

6.7

Peutergroep Jan de Bakker

In augustus 2018 start Peutergroep Jan de Bakker in onze school. Voor peuteropvang
heeft het schoolbestuur een overeenkomst gesloten met KMN Kind & Co. Deze
organisatie neemt de organisatie en de financiële aspecten voor haar rekening. De
peutergroep sluit qua identiteit en pedagogisch klimaat aan bij de Jan de
Bakkerschool. De peuters kunnen met leeftijdgenootjes spelen, samen delen, omgaan
met regels en afspraken. De activiteiten stimuleren de spraak-taalontwikkeling en de
motorische en zintuiglijke waarneming. De peuters worden goed voorbereid op de Jan
de Bakkerschool. De peuteropvang is op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen.
Opgave van peuters verloopt via de website www.kmnkind&co.nl .
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6.8

Boekenhoek

Twee keer per maand vindt er op school uitleen van prentenboeken plaats in de
Boekenhoek. Deze prentenboekenbibliotheek is bestemd voor ouders van kinderen in
de leeftijd van 0 t/m 7 jaar. Het lidmaatschap bedraagt € 8,00 per schooljaar. Ook
ouders die hun kind op school hebben ingeschreven, maar waarvan het kind nog
geen 4 jaar is, kunnen lid worden. Tijdens de uitleen wordt er voor de kleintjes
voorgelezen. Ook opvoedkundige boeken en tijdschriften worden uitgeleend. De
openingstijden van de Boekenhoek zijn achterin de schoolgids opgenomen.

6.9

Tussenschoolse opvang

Het is heel goed als de kinderen tussen de middag even uit de schoolsfeer zijn. Ze
komen fris en met nieuwe energie terug. Het ontlast ook op het plein. Dit is niet voor
alle kinderen mogelijk, daarom is er gelegenheid om over te blijven. De Arbowet regelt
dat leerkrachten tussen de middag pauze moeten hebben.
De regeling m.b.t. de tussenschoolse opvang (TSO) is als volgt:
De kosten voor de TSO bedragen 25,00 euro per maand per gezin, ofwel 250,00
euro per cursusjaar. Dit komt neer op ruim 1,50 euro per gezin per overblijfmiddag.
Jaarlijks beziet het bestuur of de regeling kostendekkend is.
Ouders die één keer per twee weken werkzaamheden verrichten binnen de TSO,
worden vrijgesteld van betaling van dit bedrag. U hebt keuze uit het overblijven in
de klas, helpen bij de spelletjes die georganiseerd worden tijdens de middagpauze
en het schoonmaken van de wc’s. Alle ouders krijgen de gelegenheid een
overblijfcursus te volgen.
Ouders die vaker worden ingeroosterd dan één keer per twee weken, krijgen
daarvoor een vergoeding.
Kinderen die incidenteel op school blijven eten, kunnen daarvoor een strippenkaart
kopen. Een strippenkaart, voor tien keer overblijven, kost 10,00 euro per kind.
Absentie overblijfkracht
Wanneer een overblijfouder niet kan overblijven, geniet onderling ruilen de voorkeur.
Wanneer dit niet mogelijk is, wordt vervanging geregeld door de afwezige
overblijfouder. Hiervoor betaalt de desbetreffende overblijfouder de vervanger.
Huishoudelijk reglement en rooster TSO
Het algemeen en huishoudelijk reglement beschrijft alle TSO-afspraken. Nieuwe
ouders ontvangen dit reglement, dat ook op de website te vinden is. Jaarlijks
ontvangen de ouders het TSO-rooster.

6.10

Buitenschoolse opvang

Ouders kunnen gebruik maken van buitenschoolse opvang (BSO). Dit betreft zowel
voor- als naschoolse opvang van 7.30 tot 18.30 uur op schooldagen en/of (delen van)
schoolvakanties.
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Vanuit een bijbelse visie op de positie van het gezin is het schoolbestuur van mening
dat er een onderscheiden verantwoordelijkheid is tussen ouders en school. De ouders
zijn primair verantwoordelijk voor de zorg voor hun kind(eren). De school heeft de
verantwoordelijkheid het onderwijs aan de kinderen te verzorgen.
Als u opvang voor uw kind(eren) nodig hebt, dan is het dus ook uw taak om dit te
regelen. Wij hebben contacten gelegd met Kids Central Kinderopvang en volstaan
met een verwijzing naar deze organisatie (tel.: 0348-433025/www.kidscentral.nl).
Kids Central zoekt (een) gastouder(s) voor uw kind(eren). Voor de werving van
gastouders kunnen zij gebruik maken van de nieuwsbrief.

6.11

Regeling schoolvervoer

Busvervoer
De kinderen die buiten Woerden wonen, kunnen in principe gebruik maken van het
schoolvervoer. Ten behoeve van het schoolvervoer zijn vier bussen beschikbaar, die
zijn ondergebracht in een aparte vervoersstichting. Dit is gedaan om zo optimaal
mogelijk gebruik te maken van de wettelijke fiscale regelingen op het gebied van het
leerlingenvervoer.
Centrale instappunten
Ouders en chauffeurs brengen de kinderen van buiten Woerden naar school en naar
huis. De ouders zijn verantwoordelijk voor de chauffeursbezetting en dienen bij ziekte
of afwezigheid van chauffeurs deze taak over te nemen. Om wacht- en rijtijden zo
veel mogelijk te bekorten vragen wij u ervoor te zorgen dat uw kinderen op tijd klaar
staat om direct in te kunnen stappen. Staan de kinderen niet op de afgesproken
plaats als de bus komt, dan hebben de chauffeurs de instructie om door te rijden.
Vanzelfsprekend proberen wij ook op school de kinderen op tijd bij de bus te laten
zijn. De bestuursleden van de vervoersstichting regelen de dagelijkse gang van zaken
rond de bussen. Als er problemen ontstaan, zijn zij het eerste aanspreekpunt.
De kinderen stappen uit bij de kleuterschool. Na schooltijd worden de kinderen
opgehaald op de busstrook aan de Chrysantstraat. Na overleg plant de heer Baan de
ritten en maakt jaarlijks vervoerslijsten waarop de namen en adressen van de
buskinderen staan.
Vervoerskosten
Ouders moeten voor elk kind dat met een bus meerijdt jaarlijks een bedrag betalen.
De kosten zijn afhankelijk van de afstand van huis tot de school. Er zijn drie zones:
0 tot en met 6 km, € 280,00 per kind
tot en met 12 km, € 405,00 per kind
meer dan 12 km, € 530,00 per kind.
De bedragen worden gebaseerd op de kosten van het vorige cursusjaar. De bedragen
worden jaarlijks herzien en gelden ook voor hen die slechts gedeeltelijk van het
vervoer gebruik maken. Het zal duidelijk zijn dat de werkelijke kosten veel hoger
liggen.
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Ter dekking van de kosten vraagt het bestuur van de vervoersstichting jaarlijks via de
ouders, bij de gemeente waarin de kinderen wonen, subsidie aan. De
vervoersstichting regelt de gezamenlijke subsidieaanvragen bij de verschillende
gemeenten. De betrokken ouders ontvangen hierover in de maand april van de heer
Baan een brief. De eigen bijdrage van de ouders en de subsidiebedragen van de
gemeenten samen maken de begroting helaas niet sluitend. Om de begroting toch
sluitend te krijgen, overlegt de vervoersstichting met de stichting Reformatorisch
Onderwijs voor Woerden en omgeving over een bijdrage. Daarnaast dragen kerkelijke
gemeenten bij.
Meerijden met de bus
De ouders van de buskinderen vragen we dringend hun kinderen regelmatig te wijzen
op het gedrag in de bus. De chauffeur moet zijn aandacht zoveel mogelijk bij het
verkeer kunnen houden. Wanneer er in de bus verkeerde dingen gebeuren, moet hij
zijn aandacht verdelen, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.
Wettelijk is geregeld dat er maximaal acht kinderen in een bus mogen zitten. Hierdoor
is het niet mogelijk dat vriendjes en vriendinnetjes meerijden. Als daar toch vragen
over zijn, moet dit tijdig met de chauffeurs besproken worden. De kinderen zijn
verplicht in de bus een autogordel te dragen.
Kinderen van 10 jaar en ouder, die binnen een afstand van ongeveer 10 km van de
school wonen, worden geacht met de fiets naar school te gaan. Voor vragen
betreffende het schoolvervoer kunt u contact opnemen met de heer K. Baan
(telefoonnummer, zie achterin schoolgids).

6.12 Klachtenprocedure
Een klacht moet op een correcte manier worden afgehandeld. Uitgangspunt is
Mattheüs 18. Bespreek uw klacht eerst met de aangeklaagde (bv. de leerkracht). Als
dit niet tot resultaat of overeenstemming leidt, meldt u dat aan de betreffende
persoon. Dan staat de weg open om hiermee de directeur, het bestuur (het bevoegd
gezag), een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie te benaderen. Hoewel het
de klager vrijstaat om naar eigen keuze het bestuur, de directeur of de
vertrouwenspersoon te benaderen, ligt het voor de hand dat bijvoorbeeld klachten op
onderwijskundig terrein bij de directeur aan de orde gesteld worden en klachten op
bestuurlijk terrein bij het bestuur.
Met een klacht naar de klachtencommissie
Een door de directeur, de vertrouwenspersoon of het bevoegd gezag ontvangen
klacht wordt in principe door hen afgehandeld. Indien de klager dit terstond wenst of in
de loop van de afhandeling de wens te kennen geeft, wordt de klacht doorgestuurd
naar de klachtencommissie.
De klacht wordt ook doorgezonden naar de klachtencommissie als de klacht naar het
oordeel van de directeur, de vertrouwenspersoon of het bevoegd gezag betrekking
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heeft op een vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit. Het doorzenden van de
klacht geschiedt binnen uiterlijk twee weken na het indienen of het blijk geven van de
wens de klacht door te zenden.
Een klacht kan ook rechtstreeks ingediend worden bij de klachtencommissie. In de
klachtencommissie van onze school zitten Mr. J. Wolterink, Dr. G. van der Hoek, Mw.
drs. M. Stip en ambtelijk secretaris Mr. A. van de Veer MSc. Klachten kunnen
ingediend worden bij Mr. A. van de Veer MSc, Diepenbrockstraat 2, 3247 DJ
Dirksland. Op school kunt u de klachtenregeling inzien.
Een vertrouwenspersoon
Indien het niet mogelijk is de klacht met de betrokkene te bespreken, kunt u zich
onder andere tot een vertrouwenspersoon wenden. Onze school heeft twee
vertrouwenspersonen: mevr. E.W. van de Wilt-Schouten en dhr. W.A. de Jong. Hun
gegevens staan achter in de schoolgids. U kunt uw klacht met een van hen
bespreken, waarbij gekeken wordt of hij/zij de klacht probeert op te lossen of de klacht
doorstuurt naar de klachtencommissie.
De reikwijdte van de klachtenregeling
De klachtencommissie heeft op basis van de klachtenregeling de bevoegdheid een
oordeel te geven over klachten betreffende gedragingen en/of beslissingen,
waaronder discriminatie, dan wel over het nalaten van gedragingen en/of het niet
nemen van beslissingen van het bevoegd gezag, de personeelsleden en de
leerlingen.
Klachtentermijn
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar (op een enkele uitzondering na) uiterlijk
binnen een termijn van drie maanden, na de gedragingen en /of beslissingen of het
niet nemen van een beslissing ingediend te worden. Enkele klachten kunnen ook na
de termijn van drie maanden ingediend worden.

6.13 Verzekeringen en aansprakelijkheid
Voor de schoolbussen is de wettelijk voorgeschreven WA-mini casco met
rechtsbijstandsverzekering afgesloten. Dit houdt in dat, bij schade veroorzaakt door
derden, de schade van de inzittenden en van de bus vergoed worden. Gebeurt er een
ongeluk door nalatigheid van de chauffeur, of door overmacht, bijvoorbeeld een
klapband, dan wordt geen schade vergoed aan zowel de inzittende als de bus.
Veel kinderen komen met de fiets naar school. De kinderen moeten hun fiets in een
rek of een gleuf plaatsen. Fietsen met dikke banden moeten voorzien zijn van een
standaard. Voor schade aan fietsen kan de school geen aansprakelijkheid
aanvaarden.
Aansprakelijkheidsverzekering
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Het schoolbestuur heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de
gevolgen van ongelukken die op school kunnen gebeuren. Het betreft een wettelijke
aansprakelijkheid die een dekking geeft van de kosten die voortvloeien uit een
ongeval, waarvoor leerkrachten en of het schoolbestuur aansprakelijk worden gesteld.
Alle schade door leerlingen veroorzaakt aan goederen van derden, zullen worden
verhaald op de ouder(s) van de veroorzaker. Deze kunnen mogelijk op hun beurt de
kosten verhalen via een WA-verzekering. Lichamelijk letsel zal in de meeste gevallen
bekostigd worden door de ziektekostenverzekering waarbij u bent aangesloten.
Deze wettelijke aansprakelijkheid geldt ook tijdens het overblijven.
Aansprakelijkheid bij excursies
Artikel 185 van de Wegenverkeerswet bepaalt dat de eigenaar of houder van een
motorrijtuig aansprakelijk is voor de door dat motorrijtuig veroorzaakte schade. Deze
schade is niet overdraagbaar aan derden (bijvoorbeeld een school).
Dit betekent dat ouders, vrijwilligers of leerkrachten die bijvoorbeeld tijdens
schoolreisjes of excursies gebruikmaken van een eigen motorrijtuig zelf aansprakelijk
zijn voor schade die zij veroorzaken aan derden. Deze schade is veelal ook niet te
verhalen op de school/het schoolbestuur.
De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen verplicht de eigenaars c.q.
houders in dat kader een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten
(gemoedsbezwaarden zijn hiervan vrijgesteld). Deze verzekering dekt weliswaar
normaliter de schade, maar er kan sprake zijn van een (gedeeltelijk) verlies van noclaimkorting. Bij excursies, enz. dient men zich hiervan bewust te zijn.

7

Externe contacten

7.1

Gemeente Woerden

De directeur neemt namens het schoolbestuur deel aan het consensusoverleg van de
gemeente Woerden. Dit is op overeenstemming gericht overleg over de huisvesting
van de scholen. In het overleg wordt o.a. gesproken over openbare schoolpleinen,
leerlingenprognoses, de huisvestingsverordening, brede scholen en een nieuw
instrument voor de planning van het onderhoud aan de gebouwen en de huisvesting.
Met vertegenwoordigers van de andere scholen in Woerden is overleg over de
vakantieregeling. De directeur neemt deel aan de Lokale Educatieve Agenda (LEA).
Het overleg is bedoeld om het lokaal onderwijsbeleid vorm te geven en gezamenlijke
afspraken te maken over onderwijs- en jeugdbeleid.

7.2

Jeugdgezondheidszorg en GGD

Tot het vierde jaar wordt uw kind begeleid door het consultatiebureau. De
Jeugdgezondheidszorg begeleidt de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen
van 4 tot 19 jaar. Hiervoor worden de kinderen regelmatig opgeroepen voor
onderzoek. Tijdens de basisschoolloopbaan is dat twee keer. Onze school valt onder
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GGD regio Utrecht, tel. 030-6086086. Het adres waar de onderzoeken plaatsvinden in
het voormalige Hofpoortziekenhuis.
Periodiek Gezondheidsonderzoek
Het eerste onderzoek vindt plaats in groep 2. Voor het bezoek ontvangen de ouders
schriftelijk een uitnodiging en een vragenlijst. Het onderzoek wordt afgenomen door
de verpleegkundige. Het onderzoek, dat ongeveer een uur duurt, bestaat uit een
gesprek en een lichamelijk onderzoek. Tijdens het gesprek komen zaken aan de orde
als: eten, slapen, gebitsverzorging, zindelijkheid, ziektes die uw kind heeft gehad,
functioneren thuis en op school en het hebben van vriendjes. Het lichamelijk
onderzoek bestaat onder meer uit het bepalen van de gezichtsscherpte, gehoor,
lengte en gewicht. Bevindingen worden besproken. Zaken die van belang zijn voor het
leerproces worden met de leerkracht besproken.
Periodiek Verpleegkundig Onderzoek
Het Periodiek Verpleegkundig Onderzoek wordt uitgevoerd door de verpleegkundige
en vindt plaats in groep 7. Ouders ontvangen een uitnodiging en een vragenlijst.
Gekeken wordt naar gezichtsscherpte, gehoor, lengte en gewicht.
Er is een gesprek over gezondheid, ontwikkeling en welzijn van het kind. Ook hier
geldt, dat bevindingen die van belang zijn voor het leerproces met de leerkracht
worden besproken. Wanneer er tussentijds vragen of problemen zijn, kan altijd
telefonisch of schriftelijk contact opgenomen worden met de jeugdarts of de
jeugdverpleegkundige. Ouders moeten altijd schriftelijk toestemming verlenen voor de
aanvang van een onderzoek op indicatie.
GGD
De school heeft een gedeelde verantwoordelijkheid voor het welzijn van de kinderen
binnen de school. Om deze verantwoordelijkheid goed te kunnen dragen heeft de
school met diverse instanties contacten. Zo is er overleg tussen school en GGD over
de resultaten van de periodieke gezondheidsonderzoeken van de GGD, maar ook
over leerlingen waar men zich zorgen om maakt.
Dit laatste vindt plaats in het structureel zorgcontact van de intern begeleider met de
verpleegkundige van de GGD. Tijdens dit overleg worden er leerlingen besproken
waar school of GGD zich zorgen om maakt en wordt bekeken welke stappen gezet
kunnen worden om de problemen zoveel mogelijk te beperken. Zorgen omtrent een
kind worden natuurlijk eerst met de ouders zelf besproken. Een voordeel van het
structureel zorgcontact is dat er een extern deskundige mee kan denken met de
school, dat problemen eerder gesignaleerd worden en er ook in een vroeg stadium al
iets mee gedaan kan worden.

7.3

Centrum voor Jeugd en Gezin

Vragen over school, vriendschappen, eten, gezondheid, opvoeding, pesten of geld?
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Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wil meedenken met vragen rondom
opgroeien en opvoeden. Zowel ouders als jongeren en kinderen kunnen een beroep
doen op het CJG.
In het CJG werken het Consultatiebureau, Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar van GGD
regio Utrecht en het maatschappelijk werk nauw met elkaar samen. Meer informatie
kunt u vinden op www.woerdenwijzer.nl.

7.4

Samenwerking met scholen in Rijnland

Directeuren van zeven scholen werken samen onder de naam Rijnland onder het
motto ‘samen kom je verder’. De directeur van onze school vergadert zes keer per
jaar met de collega’s van de reformatorische scholen uit Alphen aan de Rijn,
Berkenwoude, Boskoop, Leiderdorp, Lisse en Montfoort. De directeuren spreken over
o.a. Integraal Personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid, lumpsum, ICT, actuele
onderwijsontwikkelingen, Arbo-zaken en de medezeggenschapsraad.

7.5

Inspectie

Een keer in de vier jaar bezoekt de inspectie onze school. Elk jaar meldt de school de
resultaten van de Cito Eindtoets. De resultaten van ons onderwijs zijn van voldoende
niveau. De inspecteur geeft de school ‘verdiend vertrouwen’.
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8 Ontwikkelingen en resultaten
8.1

Kwaliteit

Kwaliteit is de goede dingen goed doen. Dat is zichtbaar in de resultaten. Bij het
kiezen van methoden en materialen wordt gelet op de kwaliteit, en of de inhoud
overeenkomt en niet strijdig is met de uitgangspunten van de school.
De leerlingen worden door middel van het leerlingvolgsysteem nauwkeurig gevolgd.
Nog belangrijker dan methoden zijn de mensen die op school werken. Zij doen er hun
best voor dat methoden en materialen zinvol gebruikt worden. De teamleden werken
niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Jaarlijks
wordt tijd en geld uitgetrokken voor nascholing van de teamleden.
Een belangrijk aspect in onze school is de ondersteuning en begeleiding. In de
achterliggende jaren is veel geïnvesteerd in het opzetten en verbreden van de
structuur. Diverse scholingsprogramma's die gevolgd worden hebben te maken met
de verbetering hiervan.

8.2

Schoolontwikkeling

De school moet een lerende organisatie zijn. Hiermee wordt bedoeld dat niet alleen
de kinderen leren, ook de leerkrachten moeten dat doen. Dat leren is niet alleen
bedoeld om aanwezige kennis op peil te houden, maar ook om nieuwe inzichten te
verwerven.
Ook
in
het
onderwijs
verandert
immers
veel.
Om een beeld te geven van wat we hier zoal aan doen volgen hier wat activiteiten:
De directie en de IB’ers volgen de directie-netwerkbijeenkomsten van het SWV.
Diverse teamleden volgen korte nascholingsprogramma's op een bepaald
vakgebied.

8.3

Uitslag Cito Eindtoets

De resultaten van de Cito Eindtoets drukt men uit in een getal tussen 501 en 550. Zo
kunnen we de resultaten van verschillende jaren onderling vergelijken. De gemiddelde
uitkomst moet tussen de onder- en bovengrens liggen. Deze grenzen zijn afhankelijk
van de leerling-gewichten. De inspecteur let op het schoolgemiddelde. Behaalt een
school drie keer een score boven de bovengrens, dan is het een ‘excellente school’.
Haalt een school drie keer een score onder de ondergrens, dan heet de school ‘zwak’
en komt onder verscherpt toezicht van de inspectie.
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Jaar

2016

2017

2018

Ondergrens

534,2

534

534

Bovengrens

536,2

536

536

Score landelijk gemiddelde, ongecorrigeerd met 534,9
leerling-gewicht

535,6

534,9

Score Jan de Bakkerschool, ongecorrigeerd met 534,5
leerling-gewicht

537,6

540,3

Dit cursusjaar behaalden we een gemiddelde score van 540,3. We zijn erg blij met
deze uitslag!
Wat hebben wij in groep 8 gedaan?
De leerkrachten merken op dat het groepsklimaat positief is. In een veilige setting
komen kinderen beter tot leren. De groepsleerkrachten hebben de kinderen
‘medeverantwoordelijk’ gemaakt voor hun eigen leerproces. Dat deden ze door
feedback te geven op de resultaten en de kinderen inzicht te geven in hun eigen
ontwikkeling. Door kind-gesprekken hebben ze persoonlijke leerpunten aangewezen,
waaraan de kinderen moeten werken. Ze stelden ook eisen aan alle kinderen. Ook
aan de kinderen die meer aankunnen, waardoor hun resultaten hoger waren. Deze
resultaten hebben grote invloed op het gemiddelde. Door te werken met dag- en
weektaken wordt er harder gewerkt en de tijd wordt effectief besteed. De leerkrachten
sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
En hoe nu verder?
Het gemiddelde resultaat is dit jaar hoog: 540,3. Hierbij merken we op dat de Cito
Eindtoets is afgenomen op de dag na het overlijden van Rhodé Zondag. Deze
gebeurtenis heeft bij ons allemaal grote indruk achtergelaten. Dus ook bij de
leerlingen uit groep 8. Voor de kinderen startten met de toets is hier eerst met ze over
gesproken. De juf heeft daarna met de kinderen gebeden en gevraagd om een zegen
over het werk in deze moeilijke omstandigheden. We mogen de Heere danken voor
zijn zegen en voor de verhoring op dit gebed!
In de groepen 3 tot en met 8 werken de groepsleerkrachten op dezelfde manier: ze
geven feedback, stellen duidelijke doelen en eisen dat het werk goed gedaan wordt.
Ook in het komend jaar hopen we zo ons werk te blijven uitvoeren. We hopen volgend
jaar opnieuw op mooie resultaten.
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9.

Overige informatie

9.1

Activiteiten voor kinderen

Jaarlijks worden er diverse activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Bij sommige
activiteiten worden de ouders betrokken.
Eerste schooldag
De kleuters moeten op deze dag een gymtas en gymschoenen zonder veters, beide
voorzien van hun naam, mee naar school nemen. De tassen, bekers en trommels
moeten worden voorzien van een naam (zie ook hoofdstuk 3 en 4).
Excursies
Bij de start of de afsluiting van een project gaan de kinderen uit de groepen 1 en 2 af
en toe op excursie. De kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 gaan enkele keren per
jaar op excursie. Vooraf krijgt u informatie over de betreffende excursie.
Natuur en milieueducatie (NME)
Veel excursies zijn gekoppeld aan leskisten die we betrekken van de ‘Natuur- en
Milieueducatie’ (NME). Deze plaatselijke dienst biedt tal van materialen aan voor ons
natuuronderwijs. Mevr. Daudeij is ‘natuurouder’ en contactpersonen naar de dienst.
Zij verzorgt o.a. het halen en terugbrengen van de leskisten.
Schoolreisje
De groepen 1 en 2 gaan samen op schoolreisje naar een speeltuin. De groepen 3 en
4 gaan samen weg. De groepen 5 tot en met 7 bezoeken op dezelfde dag een ander
doel. Over de reisdoelen en kosten wordt u ruim voor de reisjes geïnformeerd.
Schoolkamp
De kinderen van groep 8 gaan drie dagen op schoolkamp. De ouders worden over het
schoolkamp geïnformeerd. Ouders worden gevraagd te helpen bij de organisatie van
het schoolkamp.
Afscheid groep 8
Op woensdag in de laatste schoolweek neemt groep 8 afscheid. Woensdagavond
nemen ze officieel afscheid van de school, na een etentje met alle leerkrachten in de
school. Tijdens de bijeenkomst ‘s avonds, die gehouden wordt in de
gemeenschapsruimte van de school, zijn ouders en grootouders hartelijk welkom.

9.2

Zendingsgeld en acties

Zendingsgeld
Op maandagmorgen halen we in alle klassen zendingsgeld op. Het geld wordt
evenredig aan het aantal kinderen van de diverse kerken verdeeld over: Zending
Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Zendingsbond, Mbuma Zending,
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Zending Christelijk Gereformeerde Kerken en de Spaans Evangelische Zending. In de
nieuwsbrief vindt u de verantwoording over de besteding van het geld.
Actie
In de groepen van de bovenbouw houden we één keer per jaar een actie voor een
goed doel. Na een presentatie van een vertegenwoordiger van de stichting of
vereniging gaan de kinderen aan het werk.
Eén keer in de twee jaar houden we met alle groepen van de school een ‘grote actie’
voor een goed doel.

9.3

Documentatiecentrum

Ter voorbereiding van een spreekbeurt mogen de kinderen gebruikmaken van boeken
uit het documentatiecentrum. Na de spreekbeurt worden de boeken ingeleverd bij de
leerkracht.

9.4

Schoolfotograaf

Eén keer in de twee jaar, in de oneven jaren, komt de schoolfotograaf op school. Alle
kinderen gaan individueel op de foto. Er wordt ook een klassenfoto gemaakt. De
kinderen uit één gezin kunnen - als de fotograaf voldoende tijd heeft - samen op de
foto gaan. In het jaar dat de fotograaf niet komt, wordt er een klassenfoto gemaakt
van groep 8.

9.5

Privacy

Bescherming Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die gaan over mensen en waaraan je een individu
kunt herkennen. De school gebruikt persoonsgegevens van medewerkers en
leerlingen. Bij de leerlingen beslissen de ouders over de privacy van de kinderen. In
het privacyreglement beschrijft de school op welke manier zij zorgvuldig en behoorlijk
te werk gaat en handelt naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het
privacyreglement is bij de directeur op te vragen en staat op de website van de
school.
Foto’s op de website
Bij allerlei activiteiten maken de leerkrachten foto’s. Deze gebruiken we bij de
verantwoording en dialoog met ouders in berichten die we op de website plaatsen. De
bedoeling is met de foto het doel van het artikel te ondersteunen. Op deze foto’s
staan ook kinderen. Op het besloten deel van de website kunnen ouders meer foto’s
zien. Ouders geven bij inschrijving schriftelijk toestemming voor het plaatsen van
foto’s op de website. Aan het begin van het cursusjaar vragen we die nogmaals in de
eerste nieuwsbrief. Ze kunnen te alle tijden hun toestemming intrekken door dit
schriftelijk te melden bij de directeur.
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9.6

Gezamenlijke bijeenkomst

Elk jaar houden we één gezamenlijke bijeenkomst in de kerk voor Pasen of
Pinksteren. Hierbij worden de kinderen, (groot-) ouders en betrokkenen van de school
uitgenodigd.
De andere heilsfeiten worden in de klas gevierd. In de activiteitenkalender staat voor
welk feest de gezamenlijke bijeenkomst wordt gehouden.

9.7

Kerstgeschenk

Alle kinderen ontvangen voor de kerstvakantie een boek. De kinderen van de groepen
1 en 2 krijgen een deel van een kinderbijbelserie. De groepen 3 tot en met 8 mogen
een keuze doen uit een door het team opgestelde boekenlijst. Deze lijst krijgt het kind
mee naar huis, zodat u eventueel kunt helpen bij het maken van een keuze. Tijdens
de tienminuten-gesprekken voor het kerstrapport staat er in de gemeenschapsruimte
van de school een bus, waarin u uw bijdrage aan de boeken kunt doen. Uw bijdrage is
welkom, omdat deze boeken niet uit de vergoeding van het ministerie worden betaald.

9.8

Oud papier

Het sparen van oud papier wordt zeer op prijs gesteld. Op elke laatste zaterdag van
de maand staat de papiercontainer tussen 9.00 en 11.30 uur bij de kleuteringang van
de school. U kunt het oud papier ook voor de Jan de Bakkerschool bij de firma De
Bruin, Ampèreweg 8 te Woerden inleveren. Vermeldt u dan wel dat het voor de Jan
de Bakkerschool is. Firma De Bruin telt de kilo’s bij het totaal van de maand. De
opbrengst van het oud papier wordt toegevoegd bij de giften die het schoolbestuur
ontvangt.

9.9

Verjaardag

Jarige kinderen mogen in de klas trakteren. We verzoeken met nadruk een gezonde
traktatie uit te laten delen. De kinderen uit groep 2 tot en met 8 mogen de teamleden
trakteren.
Jarige kinderen ontvangen van de leerkrachten een miniposter met opdruk van de
school.

9.10 Verkoop via school
De school heeft de regel dat er geen verkoop van artikelen mag plaatsvinden en geen
reclame mag worden gemaakt voor commerciële doelen. Op het prikbord mogen
geen aankondigingen, folders, enz. van verkoopactiviteiten worden opgehangen.
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10. Jaarverslagen
10.1 Jaarverslag school
Tevreden over de volgende resultaten
Het schoolbestuur evalueert jaarlijks haar bestuurlijk handelen. Het heeft op basis van
het strategisch beleidskader het intern toezichtskader geëvalueerd. Met de vragen uit
het toetsingskader beoordeelt het bestuur hoe de hoofdonderwerpen uit het
beleidskader zijn uitgevoerd. Ook is het beleid werving en selectie is herschreven.
Periodiek besteden we extra aandacht aan één van de vijf kernwaarden. Zo werken
we preventief aan een positief klimaat. Daarbij ondersteunt de complimentenweek.
Voor de inspectie zijn opbrengsten de belangrijke graadmeter van goed onderwijs.
Voor rekenen, spelling en lezen stellen we per groep doelen. In de klas ziet u de
tussendoelen aan de muur hangen. Twee keer per jaar spreken de directeur en de
IB’ers met de leerkracht over de resultaten van spelling, lezen en rekenen. Na de
analyse van de toetsen en gesprekken met kinderen en ouders maakt de leerkracht
nieuwe groepsplannen en de directeur en IB’ers zoeken naar trends. Vooral de kindgesprekken leveren veel informatie op. De Cito Eindtoets van groep 8 levert in 2017
een prachtig resultaat op. Om niet alleen aandacht te geven aan hoofd, maar ook aan
hart en handen werken we tot tevredenheid aan betekenisvolle thema’s. De nieuwe
methoden voor aardrijkskunde en geschiedenis lenen zich goed voor deze aanpak. Bij
kinderen zien we enthousiasme voor deze aanpak.
Wat minder goed ging en wat gaan we hieraan gaan doen
Het blijft een zoektocht om horizontale verantwoording en dialoog te verbeteren. Elke
groepsleerkracht schijft ten minste zes keer per jaar een artikel voor de website. Het
blijft een zoektocht om aan de hand van goede vragen de gemaakte keuzes toe te
lichten.
Een belangrijke doelstelling van het Zwols Model is om elk kind aan te spreken op het
eigen niveau. Omdat we geen individueel onderwijs geven, werken we met
groepsplannen op drie niveaus. Daarnaast zoeken we naar de juiste aanpak van
kinderen die dat moeilijk vinden of meer aankunnen. De werkwijze bij kinderen met
dyslexie is tegen het licht gehouden en voor ouders beschreven in een artikel op de
website. Onder leiding van een deskundige van Driestar educatief is teamscholing
gevolgd om kinderen met ernstige reken- en wiskundeproblemen beter te helpen.
Verder werken de IB’ers samen met collega-IB’ers van Berséba aan
hoogbegaafdheid. Op dit terrein moeten we nog verder ontwikkelen.
We werken hard aan het uitbannen van pesten door aandacht te besteden aan de
kernwaarden, afspraken te maken over gedrag, aan het begin van het jaar samen
pleinwacht te lopen, de complimentenboom te gebruiken en gesprekken te voeren
met kinderen en ouders. Wat zouden we het pesten graag helemaal uitbannen! We
blijven alert en ons inspannen om dit te realiseren.

Hier moeten we aan werken
Uit de informatieavond over 100 jaar onderwijsvrijheid kwamen twee vragen naar
voren: hoe kunnen we het vuur van de oprichters van christelijke scholen nieuw leven
in blazen én hoe versterken we het gemeenschapsgevoel? Het schoolbestuur wil hier
aan gaan werken.
In de onderwijsorganisaties en de politiek is steeds meer aandacht voor werkdruk in
het onderwijs. In 2017 zijn we gestart met het houden van studiemiddagen om zo
werkdruk te verminderen. De leerkrachten vinden de opzet fijn, maar de middagen
zijn niet goed verdeeld over het schooljaar. De leerkrachten hebben niet meegedaan
aan de werkonderbrekingen en stakingen. Dat zou niet passen bij de kernwaarde
‘gehoorzaam’ (aan de overheid).
In het verslagjaar is een werkgroep gestart met de zoektocht naar een nieuwe
methode voor taal en natuur en techniek. De eerste moet helpen om beter te
differentiëren en de tweede moet passen bij de aanpak van betekenisvol thematisch
werken.
Dit houdt ons bezig
In augustus 2017 is een gemeentelijke werkgroep verder gegaan met onderzoek naar
de optimale organisatie en financiering van onderwijshuisvesting. De directeur is lid
van deze werkgroep en heeft als vertegenwoordiger voor de éénpitters hier veel tijd in
geïnvesteerd. Een goed gebouw is een voorwaarde van goed onderwijs.
Elk kind opvoeden tot een God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid die geschikt
en bereid is met zijn gaven te besteden in Zijn dienst. Dat blijft onze hoge roeping en
verdient onze voortdurende zorg!
Namens het team,
A.P. Schalk, directeur

10.2 Jaarverslag medezeggenschapsraad
In dit cursusjaar hebben we als MR vijf keer vergaderd. Aan het begin van het jaar
hebben we een jaarplanning gemaakt die aansloot bij de agenda van het bestuur. We
hebben meegekeken en meegedacht met een aantal zaken die van belang zijn voor
onze school, zoals besteding van geld, kwaliteit van het onderwijs, vaststellen van
vakanties en vrije dagen. We hebben de belangen van onze kinderen op het oog,
maar zeker ook die van de ouders en de leerkrachten. Een speerpunt van onze MR is
om te zorgen voor een heldere communicatie vanuit school naar de ouders, maar ook
om de geluiden van ouders zorgvuldig te communiceren naar school.
Bezetting
Namens het team hebben dit jaar juf Vreeken en juf Hoogendoorn de leerkrachten
vertegenwoordigd binnen de MR. De oudergeleding bestond uit Eric de Jonge en
René Treur.
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Geluiden van ouders
Soms komen er vragen binnen van ouders, waar we als MR verder over spreken. De
uitslag van enquête die in mei 2017 is gehouden is in dit cursusjaar verder
geanalyseerd. Met de informatie vanuit de enquête zijn we als MR aan de slag
gegaan.
Onderwerpen
Vanuit de enquête werden de twee belangrijkste onderwerpen benoemd, namelijk
communicatie, pestgedrag en de gevolgen daarvan. Om genoemde onderwerpen
meer onder de aandacht te krijgen, is een advies geformuleerd en gegeven naar
bestuur en directie.
Ook dit jaar bogen wij ons over de (meerjarige) begroting en gaven hierover advies.
Daarnaast is gekeken naar passend onderwijs, privacywetgeving, door-decentralisatie
en werkdrukverlaging in het onderwijs.
Toekomst
Om de voortgang van de ontwikkeling te meten zal er in het cursusjaar 2018-2019
weer een enquête uitgevoerd worden. Deze is in het huidige schoolseizoen
voorbereid.
Medezeggenschapsraad,
Juf Vreeken
Juf Hoogendoorn
Eric de Jonge
René Treur

10.3 Jaarverslag ouderraad
Opnieuw ligt er weer een schooljaar achter ons en opnieuw mochten we Gods trouwe
zorg ervaren en de kinderen elke dag horen uit Gods Woord. We bidden of de Heere
Zijn zegen erover wil geven. De ouderraad heeft ook dit schooljaar weer fijn
samengewerkt en iedereen was enthousiast om zijn of haar taak op te pakken.
Vergaderingen
De ouderraad heeft het afgelopen schooljaar drie keer vergaderd. We hebben
afscheid genomen van mevr. De Wit. We danken haar hartelijk voor haar inzet. Mevr.
Van der Wijngaard is in haar plaats gekozen. Tijdens deze vergaderingen worden de
grote lijnen uitgezet en beslissingen genomen. Het meeste werk is verzet in de
uitvoering. Veel vrijwilligers hebben ons daarbij geholpen. Daar zijn we blij mee en we
hopen dat dit in de toekomst zo mag blijven!
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De taakverdeling is als volgt:
Aanspreekpunt klassenouder
Alle schoonmaakactiviteiten
Afscheid groep 8
ARBO-controle
Assistentie schoolfotograaf
Ideeënbus
Koffie ouder- en informatieavonden
Koningsdag
Luizencontrole
Secretariaat
Tussen Schoolse Opvang
Verkeersexamen nakijken
Verkeersouder
Voorzitter
Wasgoedcoördinatie

: Mw. van Sligtenhorst en Mw. Veenstra
: Mw. Veenstra en Mw. van Sligtenhorst
: Mw. De Jonge en Mw. Veenstra
: Dhr. Brak
: Mw. van der Wijngaard en Mw. De Jonge
: Mw. Heres
: Mw. van der Wijngaard
: Mw. Heres en Dhr. Van Es
: Mw. van der Wijngaard
: Mw. De Jonge
: Mw. De Jonge en Mw. van Sligtenhorst
: Mw. van der Wijngaard en Mw. De Jonge
: Dhr. Blonk, Dhr. Barreveld en Dhr. Brak
: Dhr. Blonk
: Mw. Heres

Tot slot
Wij danken alle ouders die geholpen hebben bij alle activiteiten heel hartelijk voor hun
inzet! We hopen ook in het komende schooljaar weer een beroep op u te mogen doen
en wensen dat het werk van de ouderraad en alle vrijwilligers mag bijdragen aan de
voortgang van het reformatorisch onderwijs voor de regio Woerden. Het samen bezig
zijn vergroot de betrokkenheid voor de school. Hebt u nog vragen of opmerkingen,
neem dan gerust contact op met één van de leden van de ouderraad. De gegevens
van de ouderraadsleden kunt u vinden in de schoolgids.
Namens de ouderraad,
Mw. H. de Jonge, secretaresse
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11. Schooltijden, vakanties en jaaragenda
11.1 Schooltijden
Alle groepen hebben gelijke schooltijden. Per dag krijgen de kinderen maximaal 5½
uur les.
De tijden zijn voor alle groepen als volgt:
‘s Morgens van 08.45 - 12.15 uur, ’s middags van 13.15 - 15.15 uur.
Op woensdag duurt de schoolmorgen tot 12.30 uur.
De kinderen uit de groepen 1 en 2 hebben elke vrijdag vrij.

11.2 Verzuim en ziekmelding
Kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 moeten in deze jaren samen ten minste 7520
uur onderwijs ontvangen. Vanaf vijf jaar zijn kinderen leerplichtig. Zij kunnen voor ten
hoogste vijf uur per week worden vrijgesteld van geregeld schoolbezoek. Ouders
doen hiervan melding aan de directeur. De directeur kan op verzoek van de ouders
nog vijf uur per week extra vrijstelling geven. In dit geval doet u geen melding, maar
vraagt u toestemming aan de directeur.
Ons bereiken regelmatig verzoeken om extra vrij. Omtrent verzuim willen wij u
daarom een en ander doorgeven, waaraan wij ons moeten houden.
De volgende vrijstellingen zijn mogelijk:
Wegens ziekte
Wilt u dit telefonisch of schriftelijk op de dag van ziekte doorgeven voor kwart voor
negen. Als u dan belt, stoort u de lessen zo min mogelijk. Voor een bezoek van uw
zoon of dochter aan huisarts, tandarts of specialist verzoeken we u dringend dit zo
veel mogelijk buiten de schooltijden te plannen.
Wegens vakantie van de ouders of verzorgers
In principe kan de directeur geen vrij geven. Er is echter op deze regel een
uitzondering. Die is uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders of verzorgers met
een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties op
vakantie te gaan.
De werkgever moet dit aantonen met een werkgeversverklaring, waaruit blijkt dat de
specifieke aard van het beroep van één van de ouders ertoe leidt, dat de vakantie
slechts buiten de schoolvakantie kan worden opgenomen.
Dit verlof wegens vakantie is niet mogelijk in de eerste twee weken van een
schooljaar.
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Wegens gewichtige omstandigheden
Geldige redenen zijn bijvoorbeeld: verhuizing, huwelijk, overlijden, 12½-, 25-, 40-, 50en 60-jarig huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- en aanverwanten, dit ter
beoordeling aan de directeur.
Hoe vraagt u vrij?
Toestemming voor alle verzuim wegens vakantie of gewichtige omstandigheden kunt
u aanvragen zoals hierboven beschreven. De verlofaanvraag kunt u via de website
indienen. De aanvraag moet ten minste twee weken van tevoren, eventueel samen
met de verklaring van de werkgever, ingediend worden. U ontvangt per e-mail een
reactie van de directeur of u toestemming wordt gegeven voor het gewenste verzuim,
nadat eventueel overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente Woerden heeft
plaatsgevonden.
Bij ongeoorloofd verzuim is de directeur verplicht dit direct aan de leerplichtambtenaar
van de gemeente te melden.

11.3 Lesuitval en vrijstelling
Ouders kunnen vrijstelling van deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten vragen.
Het bestuur kan vrijstelling verlenen en bepaalt tevens welke onderwijsactiviteiten
voor de leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is verleend.

11.4 Vakantierooster en vrije dagen
Omdat de meeste kinderen van onze school naar het voortgezet onderwijs op het
Driestar College in Gouda gaan, volgen wij in grote lijnen de vakantieregeling van die
school.
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Het vakantierooster 2018-2019 is als volgt:
Vakantie

Datum

Herfstvakantie

22 t/m 26 oktober

Dankdag

7 november

Kerstvakantie

24 december t/m 4 januari

Voorjaarsvakantie

25 februari t/m 1 maart

Biddag

13 maart

Goede vrijdag

19 april

Pasen

22 april

Meivakantie

29 april t/m 3 mei

Hemelvaart

30 t/m 31 mei

Pinksteren

10 juni

Middag vrij

19 juli

Zomervakantie

22 juli t/m 30 augustus

Studiemiddagen

Dinsdag 29 november
Donderdag 18 december
Dinsdag 15 januari
Donderdag 14 februari
Dinsdag 26 maart
Dinsdag 16 april
Dinsdag 18 juni

Studiedagen

Dinsdag 25 september
Dinsdag 16 oktober
Woensdag 29 mei

Data De Boekenhoek
5 en 19 september
3, 17 en 31 oktober
14 en 18 november
12 december

16 en 30 januari
13 februari
6 en 20 maart
3 en 17 april

8 en 22 mei
5 en 19 juni
3 juli
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11.5 Activiteitenkalender
In de loop van het cursusjaar kunnen zich wijzigingen voordoen. Het actuele rooster
vindt u op de website.
Eerste schooldag

27 augustus

Luistergesprekken

17 en 18 september

BTW thema I

29 oktober tot 23 november

Terugkommiddag groep 8

9 november

Entreegesprekken

29 november

Open bestuursvergadering

14 november

Ouderavonden

19 en 20 november

Informatiebijeenkomst nieuwe ouders

10 januari

Informatieavond

24 januari

Adviesgesprekken VO

4 en 5 februari

Eerste rapport mee

14 februari

Ouderavond

18 en 19 februari

BTW thema II

4 – 29 maart

Entreegesprekken

21 maart

Oudermorgen alle groepen

21 maart

Kluszaterdag

23 maart

Cito Eindtoets

16 – 18 april

Paasbijeenkomst

18 april

Schoolfotograaf

23 april

Open bestuursvergadering

24 april

Viering Koningsdag

26 april

Schoolreis 3-7

14 juni

Schoolreis kleuters

20 juni

Schoonmaakavond

24 juni

Entreegesprekken nieuwe kleuters

4 juli

Kennismaking kleuters 2018-2019

5 juli

Schoolkamp groep 8

10 – 12 juli

Afscheid groep 8

17 juli

Tweede rapport mee

18 juli
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