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Hoofdstuk 1 De school 
 
1.0 Over de school  
Hervormde Basisschool Rehoboth 
Drostenstraat 1a 
8271 TC IJsselmuiden 
Tel:  038-3316435 
Directie : Jeannette Dijkstra 
E-mail: directie@hbsrehoboth.nl 
Website: https://rehoboth.hoij.nl/ 
 
 
Richting 
Onze school is een Hervormd Christelijke school. Wij willen de kinderen vormen in 
een wereld die ze mogen zien als Gods scheppingswerk.  
 
De naam Rehoboth betekent: ‘God heeft ruimte gemaakt’.  
Wij willen de kinderen laten ervaren dat onze school een beschermde ruimte mag 
zijn voor een ieder die binnen haar muren vertoeft. In de eerste plaats denken we 
dan aan de Heere God die ons en die ruimte heeft gemaakt. Hij vertelt ons in Zijn 
Woord, dat het beter is om eerst na te denken en dan te doen. In Zijn bescherming 
geeft Hij ons de grenzen van die ruimte aan. 
 
In de tweede plaats willen we kinderen die deze bescherming nodig hebben helpen. 
Onze school wil een vrijplaats zijn, waar kinderen de ruimte krijgen om zich te 
ontwikkelen tot zelfstandige en evenwichtige persoonlijkheden, die leren leven in een 
ruimte die beschermd wordt door de richtlijnen die de Heere God ons geeft. 
Daarnaast leren we kinderen om elkaar de ruimte te geven uit te groeien tot 
verschillende personen. Verschil mag er zijn, God heeft ons allemaal uniek 
geschapen! 
 
Wij willen de kinderen in aanraking brengen met de Bijbel, met de boodschap van 
Jezus Christus, waardoor zij de geborgenheid van God mogen ervaren. Van deze 
boodschap willen we elke dag getuigen. 
 

mailto:directie@hbsrehoboth.nl
https://rehoboth.hoij.nl/
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1.1 De 
schoolvereniging HOIJ 
Onze school maakt deel uit van de Hervormde Vereniging voor Christelijk onderwijs 
te IJsselmuiden. De “roepnaam” van onze vereniging is Hervormd Onderwijs 
IJsselmuiden, kortweg HOIJ genoemd. Onder deze vereniging ressorteren: 

• Eben- Haëzerschool   Dorpsweg 20 

• Rehobothschool    Drostenstraat 1a 

• Ichthusschool    Groenendael 226 
 

De Rehobothschool en Eben-Haëzerschool hebben dezelfde directeur te weten: 
Jeannette Dijkstra. Aan de Ichthusschool geeft Gerrit ten Berge leiding, hij is daar 
directeur.  
De directeur bestuurder (a.i.), Jan Langelaar, is belast met het bestuur van de 
vereniging en de algehele, boven schoolse leiding van de scholen.  
De Raad van toezicht is het toezichthoudende orgaan.  
 
De grondslag en de doelstelling, zoals die omschreven is in de statuten van de 
vereniging, luiden: 
Artikel 2: 
De grondslag van de genoemde vereniging is Gods Woord, terwijl zij de drie 
Formulieren van Enigheid van de Protestantse Kerk in Nederland als Akkoord van 
Gemeenschap aanvaardt. 
 
Artikel 3: 
De vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van onderwijs overeenkomstig de in 
artikel 2 genoemde grondslag. 
 
De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen, door 
het stichten en in stand houden van één of meer scholen en door andere wettige 
middelen, welke aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Ouders kunnen lid worden van de vereniging.  
Leden van de vereniging zijn de belijdende leden van de Hervormde Gemeente 
IJsselmuiden/ Grafhorst, de belijdende leden van de Hervormde Gemeente “de 
Hoeksteen” IJsselmuiden/ Grafhorst, dan wel de belijdende leden van de Hersteld 
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Hervormde Gemeente te IJsselmuiden/ Grafhorst, die zich voor het lidmaatschap van 
de vereniging bij de directeur bestuurder hebben aangemeld en als lid zijn 
toegelaten.   
Een aanmeldingsformulier is op school verkrijgbaar. 
 
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen, van wie: 
a. Twee leden worden benoemd door de Algemene Kerkenraad van de Hervormde 
Gemeente IJsselmuiden/Grafhorst. 
b. Daarnaast worden drie leden benoemd door de Algemene vergadering. 
(Zie verder statuten van de vereniging) 
In de Raad van Toezicht hebben zitting: 
Dhr. J.M. van ’t Noordende, voorzitter           
Dhr. L. Molhoek, lid                             
Vacant     
Dhr. P. Riezebos, lid 
Vacant       
De directeur-bestuurder ad interim van HOIJ is dhr. Jan Langelaar. Hij heeft zijn 
kantoor in de Ichthusschool, Groenendael 226 in IJsselmuiden. 
      
Elke ouder is betrokken bij de verkiezing van leden voor de activiteitencommissie en 
de medezeggenschapsraad. De ouder behoeft in die gevallen geen lid te zijn van de 
schoolvereniging. Als ouder bent u - zolang u kinderen op school hebt- gerechtigd 
om aan de verkiezingen voor de activiteitencommissie en de 
medezeggenschapsraad deel te nemen en kunt u ook kandidaat gesteld worden in 
een eventuele vacature. De werkzaamheden worden aangegeven in de reglementen 
van de raden. 
 
1.2 Het aantal kinderen op onze school 
Het aantal kinderen dat op 1 oktober 2018 de school bezocht weegt mee voor het 
aantal leerkrachten dat op school werkzaam is. Op 1 oktober 2018 waren er 203 
leerlingen ingeschreven. Er zijn dit schooljaar 8 groepen en 17 teamleden. 
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Hoofdstuk 2 Waar de school voor staat 
 
2.1 Schooldoelen 
We streven ernaar dat kinderen, na acht jaar basisonderwijs op de “Rehoboth”, het 
volgende bereikt hebben: 

• Ze moeten zich op hun niveau zowel mondeling als schriftelijk kunnen 
uitdrukken, kunnen lezen en om kunnen gaan met hoeveelheden en 
getallen. 

• De noodzakelijke kennis, bij de diverse vakgebieden hebben eigen 
gemaakt. 

• Op een creatieve manier zich kunnen uitdrukken en op een eigen manier 
om kunnen gaan met creatieve uitingen van anderen. 

• Zich als sociaal wezen ontwikkeld hebben, zodat ze optimaal deel kunnen 
nemen aan het menselijk verkeer. 

• Om kunnen gaan met eigen emoties en die van anderen. 
 
2.2 Pedagogische identiteit 
Elk kind is uniek en zal daarom een bepaalde vrijheid mogen hebben om zichzelf te 
kunnen zijn en te ontwikkelen. Elk kind moet leren deze verschillen van zichzelf en 
de ander te accepteren. 
Als team zullen we met deze verschillen te maken hebben. We zullen de leerlingen 
dus moeten begeleiden om op een goede manier met elkaar en zichzelf om te gaan. 
Dit willen we d.m.v. de volgende manieren proberen te bewerkstelligen. 

• Door niet te vergeten dat we een christelijke school zijn. 

• Door te zorgen voor een goede sfeer in de school en in de groep. 

• Door oog te hebben voor ieder kind. 

• Door structureel aandacht te schenken aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van ieder kind. 

• Door regels en afspraken te maken. 

• Door reflectie op eigen gedrag. 

• Door kringgesprekken. 

• Door oudercontacten. (10 minuten- gesprekken) 

• Door groepsactiviteiten te organiseren 
- verjaardagen  - het vieren van de Christelijke feestdagen 
- schoolreis  - schoolkamp 
- voorleeswedstrijd - schoolvoetbal 
- schoolkorfbal  - excursies  
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Hoofdstuk 3 De organisatie van de school 
 
3.1 De groepsindeling en organisatie 
De groepen 
We werken met groepen die ingedeeld zijn in jaarklassen.  
De groepsleerkracht is voor de kinderen en voor de ouders de uiteindelijk 
verantwoordelijke persoon en kan daarop aangesproken worden. In een aantal 
groepen komt regelmatig een andere leerkracht in verband met: 

• Parttime banen. 

• Ziekte 
In het team is de afspraak gemaakt, dat ernaar gestreefd wordt om in alle groepen 
niet meer dan twee verschillende leerkrachten per groep te laten werken 
(noodsituaties uitgezonderd). 
 
De dagelijkse gang van zaken 
Een dag begint in alle groepen met godsdienstige activiteiten (gebed, psalm en 
andere geestelijke liederen, Bijbelverhaal, zendingsverhaal, kerkgeschiedenis, 
verwerking). Daarna wordt er instructie gegeven, onderbroken door een pauze. We 
werken er naar toe dat kinderen steeds zelfstandiger gaan werken. Dit door middel 
van het directe instructie-model, het hanteren van het stoplicht en zelfstandig 
werken.  
We hebben per jaar nog een aantal gezamenlijke activiteiten, zoals de jaaropening 
en jaarsluiting, voorleeswedstrijd, sinterklaas, de Kerstviering, de Paasviering, de 
viering van Hemelvaart en Pinksteren en de koningsspelen. 
 
3.2 De samenstelling van het team en directie 
De directeur is belast met het toezicht op de dagelijkse gang van zaken. Bij 
afwezigheid van de directeur zijn de leerkrachten de aanspreekpunten.  
 
Intern begeleider 
Hennie de Jong is onze Intern Begeleider. Zij heeft o.a. als taken: 

• Planning en bewaking schooltoetsen. 

• Ondersteuning van leerkrachten. 

• Bijhouden en verder ontwikkelen van de orthotheek. 

• Contact onderhouden met de zorginstanties buiten de school. 

• Contacten met ouders omtrent de zorg voor hun kind. 
Kortom: alles wat te maken heeft met de organisatie rondom de leerlingenzorg. 
 
NT-2 leerkracht 
Angelique Huls is NT-2 leerkracht voor de drie scholen van HOIJ. Haar taak is 
nieuwkomers in het onderwijs te begeleiden op het gebied van de Nederlandse taal. 
 
Onderwijsassistent 
Op school is 1 onderwijsassistent. Haar taak is het begeleiden van kinderen met 
speciale onderwijsbehoeften. 
 
ICT-er 
De vereniging heeft één bovenschoolse ICT-er in de persoon van Anne-Rieke 
Burgler. 

• Beheer en ontwikkeling leerlingvolgsysteem. 
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• Ondersteuning leerkrachten. 
• Contacten onderhouden met softwareleveranciers. 

 

Leerkracht plusklas 
Erna Koppelman begeleidt de kinderen die te weinig uitdaging vinden in het reguliere 
werk binnen de klas. Zij geeft les aan de plusklas die gehuisvest is in de 
Rehobothschool. Ook kinderen van de Ichthus en Eben-Haëzer komen op 
verschillende dagdelen naar deze klas. 
 
Groepsleerkrachten 
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor: 

• Het bewaken van de leerlingenzorg. 

• Het functioneren van de eigen groep. 

• Contacten met leerlingen, ouders en collega’s. 

• Diverse taken in de school. 

• Professionalisering. 
 
3.3 Lesactiviteiten 
Elke groep heeft een lesrooster. In dit rooster wordt aangegeven op welk uur welk 
vak centraal staat.  
In deze gids geven we een korte beschrijving van een paar vakken die weer te 
vinden zijn in het lesrooster.  
Het totaal aantal uren in een 40 weken durend schooljaar, bedraagt voor de 
leerlingen van  
groep 1  19.25  uur per week    715 uur per jaar 
groep 2  24.75 uur per week    930 uur per jaar 
groep 3   24.75  uur per week    955 uur per jaar 
groep 4 t/m 8  26  uur per week  1000 uur per jaar 
 
Godsdienstonderwijs 
Wij geven Godsdienstonderwijs om de jonge kinderen, die aan ons zijn toevertrouwd, 
de weg naar God te wijzen. We streven ernaar om de kinderen te leren Hem lief te 
hebben, te eren en te dienen. We willen graag dat het kind leert met zijn of haar 
naaste om te gaan. We willen de kinderen voorhouden dat we leven in een gebroken 
wereld die alleen door het werk van de Heere Jezus en het geloof daarin gered kan 
worden en dat de weg tot zaligheid alleen kan door het verlossende werk van Hem. 
In dit vak dient primair het vertellen van Gods Woord centraal te staan om zodoende 
de kinderen te helpen de boodschap van het Evangelie te verstaan. 
We gebruiken hierbij de methode: Levend Water. De verhalen van het Oude en 
Nieuwe Testament komen meerdere keren aan de orde in de groepen 1 t/m 8. Vanaf 
groep 5 geven we Namen en Feiten (Bijbelkennis). In groep 8 wordt daarnaast ook 
kerkgeschiedenis gegeven. 
 
Over het aanleren van psalmen 
Wekelijks leren we de kinderen een psalmversje aan. Soms in zijn geheel, maar ook 
wel in twee keer. In de kleutergroepen worden een paar psalmen aangeleerd. In 
groep 3 staat wekelijks een psalm op het programma. Deze psalm wordt nog niet 
overhoord. Vanaf groep 4 wordt elke week de psalm overhoord. De kinderen hoeven 
deze in principe thuis niet te leren, want de psalm wordt elke dag minstens twee keer 
gezongen.  
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Groep 1 en 2 
De basis van de ontwikkeling op veel terreinen in het onderwijs wordt gelegd in groep 
1 en 2. Uitgangspunt voor deze groepen is dat de kinderen in aanraking komen met 
basisvoorwaarden voor lezen, taal en rekenen. Ook het verkennen van de leef- en 
woonomgeving vormt een wezenlijk onderdeel in de onderbouw.  
 
We zouden kunnen spreken van de volgende leerinhouden in de groepen 1 en 2: 
1. Godsdienstige en sociale vorming. 
2. Zintuiglijke ontwikkeling 
3. Taal / denk ontwikkeling 
4. Voorbereidend en aanvankelijk rekenen. 
5. Muzikale vorming 
6. Motorische ontwikkeling - Voorbereidend schrijven. 
Een voorwaarde bij dit alles is, dat het kind spelenderwijs bezig is (een kleuter mag 
zijn). In het schooljaar 2011-2012 is een nieuwe methodiek: “Onderbouwd” in groep 1 
en 2 ingevoerd. Hierbij wordt er structureel aan taal- en rekendoelen gewerkt. Alle 
kerndoelen komen aan bod. 
 
Doorstroming 4 en 5-jarige leerlingen 
Alle kinderen in de kleutergroep worden door de leerkracht gevolgd in hun 
ontwikkeling door observaties van de leerkracht. Alle kinderen die voor 1 januari 
2020 vier of vijf jaar worden stromen respectievelijk door na de zomervakantie naar 
groep 2 en 3. Wel is het zo dat er kinderen soms nog niet toe zijn aan de volgende 
groep. Mocht hier sprake van zijn dan zal de leerkracht in gesprek met u als ouder 
gaan om samen alles te wegen en een besluit te nemen over het wel of niet 
verlengen van een kleuterjaar. Bij twijfel worden er vaak enkele toetsen afgenomen 
en vindt er overleg met de intern begeleider plaats. Kinderen die op en na 1 januari 
2020 instromen blijven na de zomervakantie in groep 1. Deze zogenaamde 
instroomkinderen gaan alleen de ochtenden naar school. 
 
Nederlandse taal 
Een algemene doelstelling is dat de leerlingen de taal leren beheersen, zowel 
schriftelijk als mondeling. Voor de leerlingen in groep 1 en 2 geldt specifiek dat de 
begripsvorming wordt gestimuleerd en dat de leesvoorwaarden worden beheerst.  
Hier wordt gewerkt met de methode Onderbouwd. Ook uit Idee en Schatkist worden  
ideeën gehaald. Daarnaast wordt er met de computerprogramma’s Schatkist en Bas 
gewerkt. In groep 3 wordt met de methode Veilig Leren Lezen gewerkt, dat wordt 
ondersteund door het bijbehorende computerprogramma. Vanaf groep 4 wordt met 
de taalmethode: Taal actief gewerkt. Naast de methode worden er andere materialen 
gebruikt om het taalonderwijs te bevorderen zoals; computerprogramma ‘Taal Actief’, 
Plustaak Taal, enz. 
 
Lezen 
Het lezen in de groepen 1 en 2 is vooral opgezet rondom de leesvoorwaarden: 
taalgebruik, zingeving, begripsvorming, schrijfmotoriek, visuele waarneming (zien) en 
auditieve waarneming (horen). Ook hier wordt Onderbouwd, Idee en Schatkist 
gebruikt.  In groep 3 begint het aanvankelijk leesonderwijs. We gebruiken de 
methode Veilig Leren Lezen. We gebruiken voor Voortgezet Technisch Lezen de 
methode: De Leesfontein in de groepen 4, 5 en 6. Vanaf groep 4 gaat het niet alleen 
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om technisch lezen, maar ook om begrijpend en studerend lezen.  
Andere leesvormen die we gebruiken zijn: voordrachtlezen, duo-lezen, groepslezen 
en stillezen.  
We gebruiken in de groepen 4 t/m 8 de methode Leeslink voor begrijpend lezen. 
Daarnaast wordt er in elke groep elke dag gelezen; hetzij stillezen, tutor-lezen of 
duo-lezen. In de bovenbouw wordt gewerkt met boektoppers en boekverslagen. 
 
Rekenen 
Het rekenen in de groepen 1 en 2 draagt het karakter van handelend ervaren, 
herkennen en benoemen van grootheden, zowel van hoeveelheden als van 
afmetingen en inhouden. Onderbouwd  wordt hier als methode gebruikt. Daarnaast 
worden ideeën uit Schatkist en Idee gebruikt. Het computerprogramma van Schatkist  
en Pluspunt wordt gebruikt. Vanaf groep 3 wordt gewerkt met de methode Pluspunt.  
Naast de methode Pluspunt wordt er ook gewerkt met het programma ‘Met sprongen 
vooruit” voor de groepen 3 t/m 5. De computerprogramma’s Hoofdwerk en Rekentuin 
zetten we in om het automatiseren van de sommen te verbeteren. 
 
Verkeersexamen 
De leerlingen van groep 7 doen zowel schriftelijk als praktisch het verkeersexamen. 
 
Gymnastiek 
De gymlessen worden gegeven in de zaal bij het Ichthus College (Erfgenamenstraat) 
Zorgt u ervoor dat de kinderen gekleed zijn in een korte broek of gympakje?  
Verder gymschoenen (geen zwarte zolen) die buiten niet worden gedragen. Ballet- of 
turnschoenen zijn niet toegestaan, omdat deze niet stroef genoeg zijn. Het is 
vanwege de hygiëne belangrijk dat de gymkleren 1 x per week worden gewassen. 
Als uw kind niet aan de gymlessen mee mag doen, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit 
kenbaar te maken door uw kind een briefje mee te geven? 
 
De groepen 1 en 2 hebben gym in het speellokaal.  
Groep 3 heeft gym op:  maandag van 14:00 tot 14:45 uur 
     vrijdag van  10:00 tot 10:45 uur 
Groep 4 heeft gym op:  maandag van  13:15 tot 14:00 uur 

vrijdag van   11:00 tot 11:45 uur 
Groep 5  heeft gym op:  woensdag van 10:00 tot 10:45 uur 
     vrijdag van  13:15 tot 14:00 uur 
Groep 6 heeft gym op:  woensdag van 10:45 tot 11:30 uur 
     vrijdag van  14:00 tot 14:45 uur 
Groep 7 heeft gym op:  woensdag van 08:30 tot 09:15 uur 

vrijdag van    09:15 tot 10:00 uur 
Groep 8 heeft gym op:  woensdag van  09:15 tot 10:30 uur  
     vrijdag van  08:30 tot 09:15 uur 
 
Methoden overzicht 
De volgende methoden worden gebruikt: 
Godsdienst    Levend Water 
Lezen groep     Veilig Leren Lezen 
Begrijpend lezen   Leeslink 
Rekenen    Pluspunt 
Taal     Taal Actief 
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Engels    Real English 
Schrijven    Pennenstreken 
Verkeer    Jeugd verkeerskranten VVN 
Geschiedenis   Argus Cloo 
Aardrijkskunde   Meander 
Biologie    Natuurlijk 
Muziek    Muziek moet je doen 
Tekenen    Tekenen moet je doen 
Handvaardigheid   Handvaardigheid moet je doen 
Sociaal/Emotionele ontwikkeling Kinderen en hun sociale talenten 
 
3.4 Huiswerk 
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen te maken met ‘huiswerk’. Zo moeten ze thuis aan 
de slag met topografie of andere verwerkingsvormen. Ze krijgen voor het eerst 
repetities. Dit is een eerste aanzet om de kinderen eraan te laten wennen dat ze 
thuis ook aan het werk moeten.  
Vanaf groep 6 wordt er van de kinderen verwacht dat ze thuis meer met 
aardrijkskunde aan de slag gaan. Het is de bedoeling dat de kinderen thuis leren en 
dat de hoeveelheid huiswerk langzaam wordt opgebouwd. Als u als ouder uw kind 
daarbij helpt, zal dat zeker stimulerend werken. Voor veel kinderen is het nog moeilijk 
om hoofdzaak en bijzaak van elkaar te onderscheiden. Wat moet ik precies leren en 
hoe moet ik leren? U als ouder kunt daar een sturende factor bij zijn. In de groepen 
6, 7 en 8 komen er ook nog boekverslagen, werkstukken en spreekbeurten bij. Ook 
dit is huiswerk! 
 
In groep 3 en 4 wordt ook al veel van de kinderen verwacht ook al noemen we dat 
geen huiswerk. Zo worden kinderen in groep 3 gestimuleerd om thuis veel te lezen 
en worden sommige kinderen extra begeleid. Deze kinderen moeten thuis vaak ook 
extra dingen doen. Dit staat of valt met de hulp van u als ouder! 
In groep 4 wordt van de kinderen verwacht dat ze thuis de tafels leren. Als er 
kinderen zijn die wat moeite hebben met een bepaald vak, wordt er in overleg met de 
ouders extra leerstof aangeboden, waarvan een gedeelte thuis kan worden gemaakt. 
 
De orthotheek 
Vooral in de onderbouw maken we vaak gebruik van onze orthotheek. In deze 
orthotheek staan materialen die we gebruiken om kinderen met leerproblemen te 
helpen. Vooral voor de hulp aan tweede leerwegkinderen, maar ook materialen die 
we nodig hebben om meer- en hoogbegaafde kinderen te kunnen begeleiden. 
 
De bibliotheek 
Elke klas heeft een bibliotheek.  
De kinderen van groep 1 en 2 kunnen wekelijks een boekje lenen uit de 
schoolbibliotheek. Dit kost 10 eurocent per keer. De dames van de 
activiteitencommissie verzorgen dit. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind het boekje en 
het geld in de BAS-tas mee naar school neemt? Het uitlenen van de boekjes start na 
de herfstvakantie. 
Ook de kinderen van groep 3 mogen vanaf de kerstvakantie elke week een boekje 
lenen. De leerkracht van de betreffende groep regelt dit. Als school hebben we 
schoolabonnementen bij de bibliotheek. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er elke keer 
nieuwe boeken in de klassenbibliotheek komen te staan. 
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Hoofdstuk 4 Zorg voor kinderen 
 
4.0   Onze zorg voor de leerlingen 
De school volgt de leerlingen op verschillende manieren, waarbij niet alleen wordt 
gekeken naar kennis, maar ook naar sociaal- emotionele aspecten. Opvallende 
zaken omtrent de ontwikkeling van de kinderen worden genoteerd in het 
administratiesysteem ParnasSys. Niet alleen de cognitieve prestaties worden daarin 
vastgelegd, ook opvallende zaken en aandachtspunten in de sociaal emotionele 
ontwikkeling van de leerling worden daarin genoteerd.  
De vorderingen op het gebied van kennis worden regelmatig getoetst. 
Dat gebeurt aan de hand van methode gebonden toetsen en aan de hand van het 
CITO- leerlingvolgsysteem.  
 
Organisatie/overlegstructuur 
Binnen onze school is er een duidelijke overlegstructuur op het gebied van zorg en 
ondersteuning. 

• Zorgoverleg: één keer per maand door directie en IB-er 

• Leerling- en groepsplan besprekingen; twee tot vier keer per jaar. 

• Inzet orthopedagoog: op verzoek observatie, consultatie, onderzoek  

• Zorg Adviesteam (ZAT) overleg;  frequentie twee keer per schooljaar op elke 
school, aangestuurd door de coördinator ondersteuning (CO), zij beheert de 
agenda en verslaglegging. 

• Multi Disciplinair Overleg (MDO) incidenteel en op afroep, aangestuurd door 
de CO; zij beheert de agenda en verslaglegging. 

• School overstijgend IB overleg; frequentie vier keer per jaar aangestuurd door 
de CO; zij beheert de agenda en verslaglegging. 

• Schoolmaatschappelijk werk: twee keer per jaar evaluatie met IB-er; 
daarnaast overleg op verzoek 

 
Schoolloopbaan leerlingen 
In de groepen 1 en 2 worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden in het 
registratiesysteem van de methode Onderbouwd. Opvallende zaken die gesignaleerd 
worden, zijn een vast bespreekpunt met de IB-er, met een frequentie van een aantal 
keren per jaar. Indien nodig wordt een leerling aangemeld voor de 
leerlingenbespreking.  
Vanaf groep 3 hebben we te maken methode- gebonden toetsen en CITO toetsen, 
waarvan de resultaten in ParnasSys  bijgehouden worden. De lesmethoden zijn 
samengesteld aan de hand van de door de regering vastgestelde kerndoelen, 
waarvan de leerlingen bij het afronden van de basisschool kennis genomen moeten 
hebben. De leerlingen, die de opdrachten in deze methoden met heel veel gemak 
doen, krijgen vaak extra stof, die meer verdieping moet brengen. Veel van deze stof 
is aanwezig in de methode, maar er wordt ook speciaal voor dit doel ontwikkelde 
lesstof gebruikt (bijv. Rekentijger). Ook is er in elke groep voor de leerling die erg 
makkelijk leert levelwerk. 
Er is ook een groep leerlingen die moeite heeft met de lesstof. Aan deze leerlingen 
wordt ook veel aandacht besteed.  
Sommige leerlingen blijken namelijk structureel moeite met een bepaald vakgebied 
te hebben. Zij gaan, als dit noodzakelijk is, werken met een aangepast programma, 
een eigen leerweg. Dit gaat altijd in overleg met ouders. Dat betekent wel, dat het 
vastgestelde einddoel voor dat vakgebied niet wordt behaald aan het eind van groep 
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8. De school moet het beoogde uitstroomprofiel beschrijven in een 
ontwikkelingsperspectief (OPP).  In sommige gevallen komen we tot de conclusie, 
dat de extra inzet voor een kind onvoldoende resultaat heeft. Na zorgvuldig overleg 
in het team en met de ouders besluiten we dan om het kind een groep over te laten 
doen. Dit zijn moeilijke afwegingen. Gelukkig zien we vaak, dat het kind daarna met 
veel meer plezier en met meer succeservaringen de school verder doorloopt en 
afmaakt. 
Een enkele maal komt het voor dat een kind wordt verwezen naar een school voor 
speciaal basisonderwijs. Daar gaat heel wat aan vooraf. Eerst bieden we zelf extra 
hulp. Binen de RT wordt daar intensief aandacht aan besteed. Ook wordt een leerling 
meerdere keren besproken in de leerlingbespreking. Hoe dit traject eruit ziet wordt 
hieronder nog nader beschreven. 
Omdat het beleid van de school er op gericht is om de leer- en gedragsproblemen in 
een zo vroeg mogelijk stadium te onderkennen en te behandelen, worden deze 
problemen direct besproken met de IB’er, die hulp op maat probeert te geven. In de 
meeste gevallen is extra hulp gedurende een beperkt aantal weken voldoende. Deze 
extra hulp kan individueel zijn, in kleine groepjes, maar ook klassikaal.  
 
De begeleiding van de overgang van de kinderen naar het voortgezet onderwijs 
Aan het begin van elk schooljaar is er een gezamenlijke informatieavond, waarop alle 
ouders van de leerlingen van groep 8 van de schoolvereniging worden uitgenodigd. 
Tijdens deze avond wordt er informatie gegeven over het verloop van het schooljaar 
en wat de leerlingen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs kunnen 
verwachten. Door één van de  groepsleerkrachten en een deskundige van de 
schoolbegeleidingsdienst (SBD) wordt er specifiek informatie gegeven over het 
School Eind Onderzoek, dat de leerlingen in de loop van groep 8 krijgen.  
Enkele vertegenwoordigers van de scholen voor voortgezet onderwijs (bijv. Pieter 
Zandt s.g.,  Ichthus s.g. en Greydanus s.g.) geven informatie over de nieuwste 
ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs.  
 
Leerlingbespreking 
De leerkracht formuleert een hulpvraag en bespreekt deze met de IB-er. 
De hulpvraag wordt in de leerlingbespreking ingebracht: 

• Komen de IB-er en de leerkracht tot een antwoord op de hulpvraag? 
           Hierbij kan eventueel gebruik worden gemaakt van de deskundigheid van   

specialisten (eigen leerkrachten) binnen de school, zoals een RT-er, lees-,  
reken- of  gedragsspecialist.  

• Kan de hulpvraag in de leerlingbespreking niet beantwoord worden, dan wordt 
de leerling besproken in het ZAT. De ouders geven hiervoor schriftelijk 
toestemming. 

Aanwezig bij een ZAT overleg zijn: de orthopedagoog, werkzaam binnen het 
samenwerkingsverband, een medewerker van het centrum jeugd en gezin (CJG), de 
IB-er, de betrokken leerkracht en de CO werkzaam binnen HOIJ.  
Uit dit overleg kunnen handelingsadviezen volgen voor de leerkracht en leerling. Ook 
kan een onderzoek of een observatie worden geadviseerd. Na een afgesproken 
periode wanneer alle gegevens verwerkt en de handelingsadviezen besproken zijn 
kan de leerkracht verder met de leerling. Als dit niet het geval is wordt een volgende 
stap gezet: het organiseren van een MDO. Hier worden ook de ouders bij 
uitgenodigd  en de  betrokkenen van het ZAT-overleg. Ook kan het wenselijk zijn nog 
meer disciplines uit te nodigen die bij de leerling betrokken zijn, te denken valt aan 
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een logopedist of een fysiotherapeut. 
Als de school na deze zorgvuldige interne zorgprocedure tot de conclusie komt, dat 
er onvoldoende  geanticipeerd  kan worden op de ondersteuningsvraag van een 
leerling, kan de school besluiten het  kind aan te melden bij het 
samenwerkingsverband (SWV) Kampen.  
Website www.swvkampen.nl  
 
Bovenschoolse ondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband 
Na aanmelding bij het SWV Kampen  komt het  Bovenschools  Onderwijsloket (BOL) 
in actie. 
De IB-er dient daartoe het aanmeldingsformulier voor het BOL in te vullen. Bij het 
BOL  worden de aanvragen geregistreerd en één van de coördinatoren van het SWV 
Kampen doet een  intake met de aanvragende partij en wordt de trajectbegeleider.  
Samen met hem/haar wordt de  ondersteuningsvraag verhelderd en wordt een 
inschatting gemaakt wat de meest effectieve weg naar  hulp en  ondersteuning  is 
voor deze leerling, op deze school, in deze groep, met deze ouders in deze 
omstandigheden. 
 
Na inschakelen van het BOL zijn er drie routes mogelijk 

• Er volgen acties op schoolniveau; bijv. inschakelen CJG , inzetten van een 
Rots en Water training etc. 

• De ondersteunings-/hulpvraag is onvoldoende helder: inzet preventieve 
ambulante begeleiding voor 12 uur (PAB traject). Deze wordt met name 
ingezet bij gedragsproblemen.  

• Het HGW dossier wordt ingebracht bij de Adviescommissie van het BOL. In 
deze commissie zitten verschillende deskundigen en ook de trajectbegeleider 

 
Het advies  van de Adviescommissie BOL kan leiden tot: 

• Een onderwijs ondersteuningsarrangement bedoeld voor inzet op de huidige 
school. 

• Het betrekken van expertise van een andere basisschool. 

• Een onderwijs ondersteuningsarrangement bedoeld voor inzet op een andere 
school binnen het SWV. 

• Een arrangement voor een (tijdelijke) plaatsing op het speciaal basisonderwijs 
de Trimaran,  via het BOL. Zogenaamd Time Out plaatsing. De leerling blijft 
wel op de basisschool  ingeschreven. 

• Een arrangement voor (tijdelijke) plaatsing op een SO-school binnen de regio, 
de Ambelt of de Twijn. De  Enkschool , voor taalspraak- en gehoor problemen, 
valt hierbuiten. Deze school voert een zelfstandig toelatingsbeleid en loopt niet 
via het BOL. 

• Een arrangement voor plaatsing op een school buiten Kampen. 
   
Handelingsgericht werken (HGW) 
Onze school werkt handelingsgericht.  
De uitgangspunten van het handelingsgericht werken worden hieronder uitgewerkt 
De HGW cyclus: 

1. Waarnemen: De leerkracht signaleert dat een leerling specifieke 
onderwijsbehoeften heeft op didactisch of sociaal-emotioneel gebied. De 
leerkracht betrekt de ouders bij het begeleidings-groepsplan voor de komende 
periode. 

http://www.swvkampen.nl/
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2. Begrijpen: In het groepsoverzicht beschrijft de leerkracht de 
onderwijsbehoeften van de leerling en bespreekt deze in de groepsbespreking 
met de IB-er.  

3. Plannen: De leerkracht stelt, eventueel met hulp van de IB-er, een groepsplan 
op met de doelen voor het basisaanbod voor de hele groep. Vervolgens 
worden leerlingen met gelijke onderwijsbehoeften geclusterd in subgroepen. 

            De leerkracht formuleert voor deze subgroepen: 
            a. Haalbare en concrete doelen voor de komende periode 
            b. Op welke manier de doelen behaald gaan worden, n.a.v. de specifieke                
                onderwijsbehoeften: welke middelen worden ingezet, wie gaat wat doen? 

 c. De evaluatie: hoe worden de doelen aan het einde van de periode   
     geëvalueerd? 

Zo nodig wordt een individueel handelingsplan (groep 1 t/m 4) opgesteld, 
eventueel met een ontwikkelingsperspectief (OPP); (groep 5 t/m 8). 

De leerkracht betrekt de ouders bij het begeleidingsplan voor de komende 
periode. 

4. Realiseren: De leerkracht voert het groepsplan of het individuele 
handelingsplan uit.  

5. Evalueren / waarnemen: De leerkracht evalueert het groepsplan of het 
individuele handelingsplan: 

• Zijn de doelen voor de leerling(en) wel of niet gehaald?  
De leerkracht bespreekt de leerling(en) met de IB-er in de 
leerlingbespreking. De leerkracht betrekt de ouders bij de resultaten en de 
hulpvraag voor de leerlingbespreking. 

 
Belangrijk is dat er preventieve ondersteuning wordt geboden aan leerkrachten, 
zodat zij kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Wat heeft dit 
kind nodig op deze school bij deze leerkracht in deze groep? 
 
Samenvattend 
In hoofdstuk 4 is beschreven  hoe onze school zich profileert op het gebied van zorg 
en ondersteuning. Een dekkend ondersteuningsaanbod creëren voor alle leerlingen 
waarbinnen de kinderen worden gemotiveerd om hun talenten te gebruiken. In deze 
voorwaardelijke sfeer kunnen de leerlingen zich optimaal ontplooien naar tempo en 
onderwijsbehoeften binnen een veilige setting. 
 
De leerkrachten zijn een onmisbare schakel in dit hele proces. Ze geven graag het 
beste onderwijs aan hun leerlingen. Zij sluiten aan bij hun talenten en mogelijkheden. 
Dit is minder eenvoudig als de verschillen tussen leerlingen verder uit elkaar liggen. 
De schoolbesturen regelen, vanuit het samenwerkingsverband, ondersteuning voor 
de leerkrachten middels een jaarlijks  scholingsaanbod. 
Het doel van Passend Onderwijs is om extra ondersteuning zo veel mogelijk in de 
klas te laten plaatsvinden. Leerkrachten staan er daarbij natuurlijk niet alleen voor. 
Het team, de school en het samenwerkingsverband zorgen dat de leerkracht die 
ondersteuning kan bieden. Met het school ondersteuningsprofiel  (SOP) formuleert 
de school welke ondersteuning zij kan bieden aan leerlingen met een specifieke 
onderwijsbehoefte. 
Ook wordt in de ontwikkelagenda van het SOP beschreven welke ambities de school 
heeft inzake expertise binnen de school. De leerkrachten kunnen profiteren van het 
scholingsaanbod vanuit het SWV, maar de directeur kan ook teamscholing inzetten 
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om te werken aan bijvoorbeeld het BAS concept (Bouwen aan een Adaptieve 
School). Extra scholing is noodzakelijk om beter te leren omgaan met de verschillen 
tussen leerlingen in de groep en zo Passend Onderwijs tot een succes te maken. 
 
 

4.1 Procedure aanmelden en inschrijven van leerlingen bij HOIJ 
De jaarlijkse inschrijvingsavond in januari wordt een vooraanmelding genoemd. Uw 
kind wordt alleen aangemeld bij de betreffende school maar nog niet ingeschreven. 
Het volgende traject wordt doorlopen: 

• Als uw kind 3.9 jaar is, wordt de vooraanmelding omgezet in een aanmelding. 

Er zijn afspraken gemaakt met de voorschoolse organisaties, 
peuterspeelzalen-kinderdagverblijven en gastouders. Zij hebben, als uw kind 
3.8 jaar is, een voortgangsgesprek waarbij de zaken, die gevraagd worden in 
het aanmeldformulier, worden besproken met u. 

• U geeft de school de noodzakelijke informatie over uw kind. 

• Wanneer er geen extra ondersteuning nodig is, wordt uw kind ingeschreven 

en ondertekent u het inschrijfformulier. 

• Als er wel extra ondersteuning nodig is, gaat de school hier samen met u over 

in gesprek. De school heeft zes weken, indien noodzakelijk tien weken, de tijd 

om te kijken of en welke ondersteuning uw kind nodig heeft. 

• Samen met u als  ouders, school en deskundigen worden mogelijkheden 

gewikt en gewogen. 

• De school bekijkt of de noodzakelijke extra ondersteuning in deze school te 

regelen is. 

• Lukt dit niet dan zoekt de school in overleg met ouders een andere geschikte 

school. 

• Om dit goed te bespreken en te organiseren, vraagt de school begeleiding 

aan bij het Bvenschools Onderwijs Loket (BOL). 

• De trajectbegeleider van het BOL organiseert een overleg waarbij ouders, de 

school en betrokken deskundigen aanwezig zijn. 

• Uit dit overleg volgt een besluit over toelating tot de meest geschikte school. 

Soms is dit een andere basisschool, vaak een speciale (basis) school. 

• De trajectbegeleider ondersteunt de ouders bij de keuze van en kennismaking 

op de andere school. 

Passend Onderwijs 
Passend onderwijs is een feit sinds 1 augustus 2014.  
Nederland heeft een dekkend netwerk van samenwerkingsverbanden voor Passend 
Onderwijs. De scholen van de deelregio Kampen vallen onder het 
Samenwerkingsverband 23-05 PO (SWV 23-05). Binnen het SWV Kampen vallen  
25 basisscholen en twee scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) van Speciaal 
Onderwijs (SO): 

• OOK;  Openbaar Onderwijs Kampen - 5 scholen 

• IRIS; Christelijk Primair Onderwijs - 14 scholen 

• HOIJ;  Hervormd Onderwijs IJsselmuiden - 3 scholen 

• AVES; Rooms Katholiek Onderwijs - 2 scholen  
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• Kindcentrum Ichthus Genemuiden - 1 school 

• Trimaran SBO; school voor Speciaal Basis Onderwijs 

• Schakel/Spanker Speciaal Onderwijs (SO) 

Ook is er goed overleg met de twee scholen voor Speciaal Onderwijs (SO), de 
Ambelt en Enkschool. 
U mist waarschijnlijk scholen in Kampen en IJsselmuiden in bovengenoemde 
opsomming. Deze scholen zijn aangesloten bij een ander samenwerkingsverband. 
Wat er vooral verandert, is dat ondersteuning in het onderwijs aan leerlingen 
flexibeler zal worden georganiseerd én beter is afgestemd op de jeugdzorg. School 
en ouders kijken samen naar wat het kind nodig heeft en de juiste expertise wordt 
snel en effectief ingezet. U heeft hierover een folder ontvangen via de school met 
relevante informatie hoe een en ander binnen de deelregio Kampen geregeld is. 
Op de website www.swvkampen.nl kunt u de folder ook nalezen. 
 
Rots en Water training 
De SoVa training binnen HOIJ wordt gegeven door twee enthousiaste trainers van 
Paxze. Zij geven ‘de rots en water’ training twee keer per jaar; één maal voor 
leerlingen van groep 5 en 6 (voorjaar 2020); één maal voor leerlingen van groep 7 en 
8 (najaar 2019) . 
U kunt op de site: www.paxze.nl en www.rotsenwater.nl inhoudelijke informatie 
lezen. 
 
4.2 Voor het eerst naar school 
Als ouders hun kinderen op onze school willen plaatsen, bieden wij ruimschoots de 
gelegenheid eerst kennis te komen maken. In de maand januari vindt de opgave van 
nieuwe leerlingen plaats. De school kan dan van binnen bekeken worden. Na een 
gesprek en/of het lezen van onze schoolgids kan men besluiten het kind bij ons op 
school aan te melden. 
Als kinderen door verhuizing o.i.d. tussendoor bij ons op school komen, kan er een 
afspraak gemaakt worden voor kennismaking en rondleiding door de school. 
Kort voor de verjaardag van uw kind, komt de juf van groep 1 bij u op bezoek. In 
overleg met u, mag uw kind drie morgens een kijkje komen nemen in de klas. Het is 
niet de bedoeling dat ouders dan bij hun kind in de groep blijven.  
Hebt u nog vragen? Wilt u iets weten? U kunt altijd voor of na schooltijd komen als u 
met een vraag zit. 
 
4.3 Afspraken binnen de school 
 
Verjaardagen 
Als uw kind jarig is dan mogen ze de klas trakteren en ook een bezoek aan de 
andere klassen brengen. Ze kiezen zelf twee kinderen om de klassen rond te gaan. 
Ze mogen dan alleen hun broertjes en zusjes trakteren. 
Van de eigen leerkracht krijgt uw kind een kaart, waarmee het kind bij de andere 
leerkrachten langs gaat. Wilt u de slogan SNOEP VERSTANDIG....... bij de keuze 
van uw traktatie niet vergeten?  
De verjaardag van de meester of juf wordt ook gevierd. Kinderen willen dan graag 
iets geven. Ze worden in de gelegenheid gesteld om samen een cadeau te geven. 
Dit wordt geregeld door een collega-leerkracht. 
 

http://www.swvkampen.nl/
http://www.paxze.nl/
http://www.rotsenwater.nl/
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Het maken van cadeautjes 
Uw kind mag een cadeautje maken voor de verjaardag van papa, mama, opa en 
oma. Ook voor heel bijzondere gelegenheden in de familie kan iets gemaakt worden.  
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 willen graag aan het begin van het 
schooljaar een lijst samenstellen van data waarop een cadeautje gemaakt mag 
worden. Voor groep 3 en 4 betreft het alleen de verjaardag van ouders. 
 
Regels 
De leerlingen die in de straten tussen school en de van Diggelenweg wonen mogen 
niet op de fiets komen. Zij kunnen lopend naar school, niet op de step, want steppen 
nemen in de fietsenstalling teveel ruimte in. De leerlingen die van buiten de van 
Diggelenweg komen, plaatsen hun fiets in de fietsenstalling. De leerlingen van groep 
7 en 8 plaatsen hun fiets naast het lokaal van groep 5. Wij zien er zoveel mogelijk op 
toe, dat de leerlingen de fiets van een ander niet beschadigen. Gebeurt er wel iets 
dan vinden we dat de betreffende ouders hier zelf verantwoordelijk voor zijn. Als er 
schade aan een fiets is ontstaan en de dader is bekend, dan kunt u een beroep doen 
op de WA verzekering van de tegenpartij. Is er schade ontstaan waarbij de school 
aansprakelijk is, dan kunt u contact opnemen met de directeur. Fietsen op het 
schoolplein is niet toegestaan.  
Wilt u zo vriendelijk zijn uw auto niet bij het hek of de uitgang te parkeren als u uw 
kind ophaalt? Dit in verband met de verkeersveiligheid.  
Ook is het vanuit dat oogpunt van groot belang om niet met uw fiets op de weg te 
gaan staan. Het spreekt voor zich dat we graag zien dat de kinderen zo min mogelijk 
per auto naar school gebracht en van school gehaald worden. Er zijn gelukkig al veel 
ouders die hun auto op de parkeerplaats zetten of met hun fiets op de pleintjes 
staan, die hiervoor speciaal zijn aangelegd. Druk uw kind op het hart de aanwijzingen 
van de leerkrachten op te volgen als ze na schooltijd de straat oversteken.  
 
Wanneer krijgt uw kind vrijaf 
Mocht u redenen hebben om vrijaf te vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
directeur. Voor verlof buiten de schoolvakanties moet minimaal zes weken van 
tevoren een formulier worden ingevuld. Het formulier is bij de directeur te verkrijgen. 
Als bijlage is een verlof stroomschema opgenomen, waarbij u in een oogopslag kunt 
zien of uw kind voor verlof in aanmerking komt. Als het verlof niet is aangevraagd 
dan noteren wij dat als  “ongeoorloofd schoolverzuim”. We moeten dat melden bij de 
gemeente. Gemeente en Inspectie zien hier strak op toe. Het is maar dat u het weet! 
We zijn gewend om als school met Bid- en Dankdag naar de kerk te gaan. Dit is dus 
geen vrije dag, maar een gewone schooldag voor de groepen 4 t/m 8. Groep 1 en 2 
zijn op de Bid- en Dankdag wel vrij.  
 
Ziekteverzuim 
Als uw kind ziek is bent u als ouder verplicht dit dezelfde dag aan de school door te 
geven. Graag vóór 08:30 uur. U kunt dit doen via de schoolApp. Mocht het 
voorkomen dat uw kind door een langdurige ziekte bepaalde leerstof mist, neem dan 
contact op met de leerkracht. De leerkracht kan dan eventueel extra werk meegeven. 
 
4.4 Het leerlingvolgsysteem 
Binnen onze school wordt al jaren gewerkt met een leerlingvolgsysteem. 
Elk jaar worden er in elke groep CITO toetsen afgenomen op het gebied van lezen, 
spelling en rekenen. Op deze manier wordt de ontwikkeling van elk kind afzonderlijk 
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gevolgd vanaf groep 1 tot groep 8.  
Wij kunnen dan een paar dingen vaststellen: 

1. Scoort uw kind op het getoetste onderdeel voldoende? 
2. Hoe ontwikkelt uw kind zich door de gehele basisschool? 
3. Hoe scoort de klas in zijn totaal? 
4. Hoe presteert uw kind ten opzichte van alle andere kinderen in ons land? 
5. Hoe presteert onze school ten opzichte van andere scholen in Nederland? 

 
De toetsresultaten worden weergegeven in A, B, C, D of E. 
A betekent goede beheersing. 
B is ruim voldoende beheersing. 
C is voldoende beheersing. 
D is onvoldoende beheersing. 
E is zwakke beheersing. 
 
Het leerlingvolgsysteem is een onderdeel van de zorgverbreding op onze school. 
Buiten de CITO-toetsen spelen de resultaten van de methodegebonden toetsen en 
andere beoordelingen mee in het vaststellen van een eindresultaat. 
Er komen twee rapporten per jaar voor groep 3 t/m 8. Voor vragen kunt u altijd 
terecht bij de groepsleerkracht of de IB-er (juf Hennie de Jong) 
 
Op het rapport staan cijfers waarvan de waarde voor in het rapport wordt 
aangegeven. In de rapporten wordt ook de waarde van de CITO- letters voorin 
aangegeven. 
 
Kinderen die een tweede leerweg volgen krijgen een cijfer volgens het aangepaste 
niveau. Dit wordt in overleg met de ouders gedaan. Vaak wordt met een sterretje * 
aangegeven dat het een aangepast cijfer betreft. De leerkracht probeert ieder kind te 
belonen met complimentjes. Stimulerend en vooral positief naar het kind toe, zodat 
het kind zelfvertrouwen krijgt en zichzelf steeds beter gaat ontwikkelen.  
 
 
4.5 Extra zorg 
Natuurlijk is elk kind in school geen hoogvlieger, knappe kop, enthousiaste leerling of 
toonbeeld van ijver en gedrag. Dat hoeft ook niet. 
Maar stelt u zich eens voor dat uw kind: 

• minder goed mee kan komen in de groep….. 

• voor enkele vakken slechte beoordelingen haalt….. 

• vaak niet goed oplet….. 

• geen zin meer heeft om naar school te gaan….. 

• thuis helemaal niets meer zegt over school….. 
Het kan gebeuren dat het niet helemaal naar wens gaat met uw zoon of dochter op 
school. Wellicht dat uw kind dan extra begeleiding nodig heeft om het leerplezier te 
verhogen of om te voorkomen dat uw kind nog meer in de problemen raakt. De 
school moet kinderen bij leer- en gedragsproblemen passende zorg schenken. Die 
zorg kan worden geboden in de groep, in de school of soms buiten de school. 
  
Extra zorg in de groep 
Bij moeilijkheden kan de leerkracht bij wie uw kind in de groep zit uw kind meer 
aandacht geven door ermee te praten en ernaar te luisteren. De leerkracht kan 
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speciale leerstof en taken uitzoeken. Misschien krijgt uw zoon of dochter apart 
huiswerk mee. Soms schakelt de leerkracht hulp in van andere leerkrachten. Dat 
alles om uw kind met plezier en goed te laten functioneren. Als ouders wordt u hierbij 
betrokken. Als u bij problemen met uw kind niets hoort van school is dat niet goed, 
maar als de leerkracht niets merkt van u geeft dat ook te denken. Dat geldt trouwens 
ook als er geen echte problemen zijn! Aandacht voor het leren en de opvoeding van 
uw kind komt immers van twee kanten: ouders en leerkrachten. Van die wederzijdse 
aandacht profiteert uw kind. 
 
Extra zorg op school 
Het kan nodig zijn dat uw kind niet alleen binnen de groep extra hulp nodig heeft. 
Dan kan de leerkracht dit inbrengen in de leerlingbespreking en wordt de IB-er 
ingeschakeld. Dan wordt er een handelingsplan in overleg met u als ouders 
opgesteld. Ook kunnen er afspraken gemaakt worden over activiteiten die u thuis 
kunt ondernemen met uw kind. 
Ook kan er een uitgebreider onderzoek plaatsvinden door een orthopedagoog. Dan 
moet de school weten of u daarmee instemt. Alle ouders die met deze laatste vorm 
van zorg in aanraking komen moeten, vanwege de wet op de privacy, een formulier 
ondertekenen waarin wordt aangegeven dat de school de gegevens mag gebruiken. 
 
Extra zorg op rij 

a. De groepsleerkracht 
Deze geeft individuele hulp aan kinderen, maar werkt ook regelmatig met 
groepjes kinderen die hetzelfde probleem hebben. Er wordt gewerkt met 
handelingsplannen die regelmatig geëvalueerd worden. Ook kan er  
gewerkt worden met voorinstructie. 

b. Ambulante begeleiding 
Bij ernstige leer- en of gedragsproblemen kan een leerling en de leerkracht 
ondersteuning krijgen van een AB-er. Deze extra hulp wordt altijd in 
overleg met de ouders vastgesteld.  
Indien een kind teruggeplaatst wordt vanuit het speciaal onderwijs heeft de 
groepsleerkracht contact met de AB-er. Indien nodig kan de RT-er 
ingeschakeld worden voor individuele hulp. 

c. De orthopedagoog  
Deze specialist biedt ondersteuning bij leer- en gedragsproblemen en 
onderzoekt kinderen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. 

d. Tweede leerweg  
Binnen onze school zijn er leerlingen die uitval vertonen op een of meer 
vakgebieden. Is die uitval, ondanks extra hulp, zo groot dat het niet meer 
zinvol is om met de groepsgebonden methode verder te gaan, dan zullen 
die leerlingen aangepaste leerstof aangeboden krijgen. Voordat het zover 
is, vindt er eerst overleg plaats tussen de ouders, de SBD, de leerkracht en 
de IB-er. 

e. School Maatschappelijk Werk.  
Elke derde woensdag van de maand houdt de maatschappelijk werkster 
spreekuur van 11:30 tot 12:30 uur bij ons op school.  

 
Hoogbegaafde kinderen 
Een enkele keer komt het voor dat er een kind in de klas zit met uitzonderlijke 
capaciteiten. Deze kinderen zijn in hoge mate nieuwsgierig en leergierig, ze hebben 



 

21 

 

een zeer goed geheugen en een rijke woordenschat. Ook zijn ze taakgericht en 
kunnen vaak zeer geconcentreerd werken. Deze leerlingen zijn meer- of zelfs 
hoogbegaafd. Deze kinderen proberen we op een goede manier te begeleiden. 
Hiervoor is een speciale map aangeschaft met een stappenschema voor de 
leerkracht en de ouders. Met behulp van deze map wordt de begeleiding structureel 
vorm gegeven. Vaak zal ervoor worden gekozen om het leerstofaanbod te 
verbreden. Het kind zal uitgebreider ingaan op de onderwerpen of vakken die deel 
uitmaken van het reguliere onderwijsaanbod. Onnodige herhaling- en oefenstof zal 
worden overgeslagen. In een enkel geval zal het nodig zijn om het kind te laten 
versnellen d.w.z. dat het kind één groep overslaat. 
Het leertraject van deze kinderen zullen we altijd doorspreken en evalueren met de 
ouders.  
 
Een jaar overdoen in een groep 
Het is belangrijk dat een kind de basisvaardigheden goed beheerst. Is dat in 
onvoldoende mate het geval, dan kan het zinvol zijn om een groep over te doen. Zo’n 
besluit wordt niet zomaar genomen; er is vaak al een lange weg aan vooraf gegaan. 
Veel gesprekken met ouders, handelingsplannen, extra hulp in en buiten de groep.  
 
4.6 Dyslexie en dyscalculie 
Niet elk kind leert het lezen en rekenen op dezelfde  manier en in hetzelfde tempo. 
Via  het protocol voor ‘zwakke lezers en leerlingen met dyslexie’  wordt door middel 
van  (methode) toetsen de ontwikkeling van elk kind zorgvuldig bijgehouden. Op 
onze school beschikken we nog niet over een dergelijk protocol m.b.t. het rekenen. 
Dit is een aandachtspunt voor de komende jaren. Landelijk gezien zijn wij daarin 
geen uitzondering, het beleid  rondom het protocol dyscalculie  is op veel 
basisscholen volop in ontwikkeling.   
Wat is het dyslexie beleid op onze school?  
Wanneer een kind meer tijd of een andere aanpak bij het leren lezen nodig heeft,  
kan dat over het algemeen goed binnen de groep opgelost worden. In een aantal 
gevallen is het nodig dat een kind buiten de groep meer c.q. anders oefent.   
Het kind wordt in een leesgroepje geplaatst en krijgt drie keer per week 20 minuten 
extra hulp en begeleiding. Er wordt gewerkt via het  zogenaamde Connect en 
Ralfiprincipe.  
Omdat het lezen de basis voor alle vakken vormt én de mogelijkheden buiten de 
groep organisatorisch beperkt zijn, is  op onze school gekozen voor leesgroepjes in 
de groepen 3 t/m 5.  Het oefenen in en buiten de groep wordt zorgvuldig op elkaar 
afgestemd. De ouders van deze leerlingen worden op een apart moment 
geïnformeerd. Ook zij zullen een deel van het oefenen thuis moeten oppakken.  
De vorderingen van de leerlingen worden naast de gebruikelijke  toetsmomenten  in 
januari en juni ook bijgehouden in oktober en april. Als blijkt dat de vooruitgang m.b.t. 
het lezen ondanks deze extra inspanningen na een intensieve periode van oefenen 
stagneert, wordt een dyslexie-onderzoek overwogen. Hierbij moet aan strenge 
criteria worden voldaan. Er zijn twee onderzoeken mogelijk:  
*Een ‘gewoon’ dyslexie-onderzoek waarbij na vaststelling ervan een dyslexie-
verklaring wordt afgegeven; 
*Een uitgebreid dyslexie– onderzoek dat door de ziektekostenverzekering bekostigd 
wordt, waarbij na vaststelling van ernstige dyslexie een dyslexie-verklaring wordt 
afgegeven en de mogelijkheid van dyslexie-behandelingen bestaat.  
De  SBD  Centraal Nederland en  andere particuliere praktijken kunnen dit soort 
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onderzoeken verzorgen. Voordat besloten wordt een dyslexie-onderzoek aan te 
vragen, zal er een zorgvuldige afweging plaatsvinden waarbij ook factoren 
meespelen als:  het totale welzijn van het kind; de resultaten bij de andere vakken;  
de  inzet van de ouders;  de verwachtingen t.o.v. het kind; de financiële 
mogelijkheden. Tijdens dit proces zal er op diverse momenten contact zijn tussen de 
leerkracht, de ouders, de RT-er en de  IB-er. 
 
4.7 De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland 
Het team van de GGD bestaat uit jeugdartsen, een jeugdverpleegkundigen en 
doktersassistenten. Het team heeft als taak de gezondheid van jeugdigen op school 
te bewaken en te bevorderen. De jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland stelt 
het kind centraal en investeert m.i.v. het schooljaar 2016/2017 in de samenwerking. 
Er is een vaste contactpersoon voor de school die goed contact heeft met de 
partners in het sociaal domein.  
Concreet houdt dit in:  
Dienstverlening voor alle kinderen van 5 jaar:  

• ogen- en gehoortest door een doktersassistente bij alle kinderen op school 

• het gezondheidsonderzoek en gesprek op het consultatiebureau, ouders 
krijgen hiervoor een uitnodiging. 

Dienstverlening voor de bovenbouw: 

• in groep 7 gezondheidsonderzoek (meten en weten) door de 
doktersassistente 

• in overleg met school een groepsvoorlichting in groep 8 over een bepaald 
thema. 

Het is ook mogelijk advies te vragen over zaken rondom de jeugdgezondheidszorg: 
GGD: Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle, Tel: 038-4281500. 
 
4.8 Overgang naar het voortgezet onderwijs 
In december wordt in groep 8 de NIO en de LMT afgenomen. In april wordt de 
centrale eindtoets afgenomen. 
Jaarlijks wordt (meestal in oktober) een avond belegd waarop aan de ouders wordt 
uitgelegd hoe de gang naar het voortgezet onderwijs in elkaar zit. Tijdens deze 
avond komen ook de toetsen ter sprake. Bij de schoolkeuze wordt vooral eerst naar 
het leerlingvolgsysteem gekeken. Dit geeft een goed beeld over meerdere jaren. 
Een tweede toets kan soms nodig zijn. Bij kinderen met een didactische achterstand 
wordt altijd het Drempelonderzoek afgenomen. De ouders van de leerlingen van 
groep 8 worden door de leerkracht persoonlijk op de hoogte gebracht van de inhoud 
en uitslag van de IEP-eindtoets en indien van toepassing van het drempelonderzoek. 
Als de ouders de keuze hebben gemaakt, verzorgt de school de inschrijving.  

 

Hieronder volgt de uitstroom van de leerlingen:  

Schoolkeuze ( leerlingen) 2019 

Praktijkonderwijs 1 

Vmbo KL 4 

VmboKL/TL 0 

Vmbo TL 1 

Vmbo TL/Havo 0 

Havo 7 

Havo/Vwo 3 
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De eindscore van de school op de IEP-toets was in 2019 81,6. 
 
4.9 Andere contacten buiten school 
 
Inspectie 
De school valt onder de inspectie van basisonderwijs te Zwolle. 

Inspectiekantoor Zwolle “Hanzeland”   
Hanzelaan 310 
Postbus 10048 
8000 GA Zwolle  Tel: 088-6696060 

 
Gemeente 
De school heeft contacten met het gemeentebestuur van Kampen 

  Postbus 5009 
    8260 GA Kampen Tel: 3392999 
 
Scholen voor voortgezet onderwijs 
Ichthus college IJsselmuiden/Kampen, Tel: 3316022 
Pieter Zandt Scholengemeenschap, Kampen tel: 3325262 
AOC Groene Welle, Zwolle tel: 4671120 
Greijdanus College, Zwolle tel: 4698698 
 
Peuterspeelzaal Prokino 
In een van de lokalen van de Eben-Haëzer is een peuterspeelzaal gevestigd. De 
peuterspeelzaal gaat uit van ‘Prokino’ heet ‘de Waterval’ en sluit nauw aan bij de 
identiteit, de normen en waarden van de Hervormde basisscholen. De 
peuterspeelzaal is vijf dagdelen geopend: alle morgens van maandag tot en met 
vrijdag. Verdere gegevens vindt u onder http://prokino.nl/kampen-ijsselmuiden/de-
waterval/home  
 
4.10 Bijzondere activiteiten 
 
Schoolreizen 
Elk schooljaar gaan we op schoolreis. De groepen 1 en 2 gaan één keer in de twee 
jaar ver weg en de andere keer in de buurt van IJsselmuiden. De groepen 3, 4 en 5 
gaan met de bus op reis, zij het iets minder ver dan de groepen 6 en 7. Groep 8 gaat 
op kamp. We proberen de kosten beheersbaar te houden.  
De leerlingen van groep 8 betalen € 50,00 voor het kamp. 
De leerlingen van groep 3 t/m 7 moeten rekenen op ongeveer € 25,- 
De bijdrage van de leerlingen van groep 1 en 2 hangt af van de bestemming. Het 
rekeningnummer van de schoolreisrekening is NL 95 RABO 0159 1180 18. 
 
Zending/adoptie 
Elke maandag vragen we een vrijwillige bijdrage voor de zending. De besteding van 
de zendingsgelden wordt in de maandmemo vermeld. 
Een keer in de maand gaat er € 30,- van het zendingsgeld naar ons adoptiekind. Het 
is een meisje en heet Julandie Guerrier. Zij is geboren op 2 december 2005 in Haïti. 

Vwo 4 

http://prokino.nl/kampen-ijsselmuiden/de-waterval/home
http://prokino.nl/kampen-ijsselmuiden/de-waterval/home


 

24 

 

Deze financiële adoptie gaat via de stichting Woord en Daad. 
 
Financiële acties 
Leerlingen van groep 7 en 8 hebben zo nu en dan een actie voor een goed doel. We 
sturen de kinderen zo min mogelijk op pad, maar toch is het fijn dat onze leerlingen 
zich van tijd tot tijd willen inzetten voor mensen in probleemsituaties. 
Soms springen we spontaan in op acties die zich aandienen. U wordt daar dan over 
geïnformeerd. Ieder jaar doen we met Dankdag een actie voor een goed doel. 
 
Activiteiten op school 
Het team verzorgt diverse activiteiten zowel binnen als buiten school. Voorbeelden 
van buitenschoolse activiteiten zijn de schoolvoetbal en voorleeswedstrijd. Deze 
activiteiten zijn niet verplicht. 
U als ouder wordt hierover geïnformeerd d.m.v. het ouderinformatieblad. 
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Hoofdstuk 5 Het team 
 
5.1 Het team 
Groep 1/2A: Juf Nanet Vogel, (ma, di) 

Juf Wilma Fidder (wo, do-mo en vr-mo) 
Groep 1/2B: Juf Anneke Sleurink (ma- vrij) 
Groep 3: Juf Janette Wiersma (ma, di) 

 Juf Rita de Vente (wo, do, vr-mo) 
Groep 4: Juf Willeke Juffer, (ma, di, wo om de week)) 

Juf Dichiena van Driel, (wo om de week, do en vrij) 
Groep 5: Juf Judith van Ommen, (ma, di, wo) 
  Juf Marita Huls (do, vr) 
Groep 6: Juf Petra de Gelder (ma en vrij) 
 Juf Ellen Toering (di – do) 
Groep 7  : Juf Henriët van Tongeren, (ma, di en vrij) 
 Juf Lilian Slendebroek (wo en do) 
Groep 8: Juf Paulien Veleke (ma-vr) 
 
Directeur: Jeannette Dijkstra   
Intern begeleider: Juf Hennie de Jong (ma en do) 
Onderwijsassistente: juf Mariette vd Broeke (ma - vrij) 
 
Verzorging van de lokalen van de groepen 1 en 2, speellokaal en kleinere ruimtes: 
mevrouw Goudbeek, en mevrouw Kalter. 
De lokalen van groepen 3 t/m 8, de hal en diverse ruimtes: mevrouw Riezebos. 
 
De conciërge is de heer Remco Nieuwenhuis; aanwezig op maandag en woensdag. 
 
5.2 Ziekte van de leerkracht 
Bij ziekte van een van de leerkrachten wordt altijd geprobeerd om een invaller voor 
de groep te krijgen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt geprobeerd dit intern op te 
lossen. Het kan gebeuren dat we een groep over twee klassen moeten verdelen. Dit 
gebeurt echter alleen als er geen andere oplossing te vinden is. 
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Hoofdstuk 6 De Ouders 
 
6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders 
Een goed contact tussen school en ouders is heel belangrijk. Wij informeren u over 
alle belangrijke gebeurtenissen, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel 
en wee van uw kind. We stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen 
thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis 
bevordert het welbevinden, dat staat vast. Ook doen we beroep op u als ouders om 
aan allerlei activiteiten deel te nemen. 
 
6.2 Informatie aan ouders 
Informatieavond  
Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een informatie / 
ouderavond. De leerkrachten vertellen u dan alles wat u moet weten over; de lesstof, 
het belang van lezen, regels, vakken en huiswerk. 
Kennismakingsgesprekken   
Vóór dat uw kind op school komt, is er kennismakingsgesprek met de leerkracht. 
Tien-minutengesprekken 
U krijgt een uitnodiging om op school te komen praten over uw zoon/dochter. Het zijn 
de bekende tien-minutengesprekken. In november, februari  en april verwachten we 
alle ouders In juni  kunt u intekenen als u behoefte heeft aan een gesprek, of u wordt 
uitgenodigd als de leerkracht u graag wil spreken. 
Ouderinformatieblad 
Om de twee weken, buiten de vakanties om, wordt er een nieuw ouderinformatieblad 
op de site gezet. U krijgt hiervan een mailbericht. Deze maandmemo staat boordevol 
informatie voor ouders en kinderen.  
De website 
Via onze nieuwe website www.rehoboth-ijsselmuiden.nl wordt u zoveel mogelijk op 
de hoogte gehouden van al onze activiteiten op school. U vindt hier onder andere de 
schoolgids, maandmemo’s, foto’s en groepswerk.  
 
6.3 De activiteitencommissie en de medezeggenschapsraad 
De activiteitencommissie bestaat uit zeven ouders die gekozen zijn door de ouders. 
Zij helpen bij allerlei activiteiten op school zoals; sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, 
kamp, schoolreizen, avondvierdaagse, enz.  
 
Zitting in de activiteitencommissie hebben,  
Mevrouw C. Maris  
Mevrouw J. Palland 
Mevrouw N. Flier 
Mevrouw K. Kwakkel 
Mevrouw S. van Dongen 
Mevrouw G. Westendorp 
Mevrouw G. Bottenberg 
 
Een lid heeft zitting voor een periode van drie jaar. Heeft een lid na drie jaar nog 
kinderen op school en wil zij aanblijven, dan wordt ze geacht herkozen te zijn.  
Dit wordt dan medegedeeld aan de ouders. Is een lid aftredend en niet herkiesbaar, 
dan worden de ouders in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen op twee of 
meer kandidaten. Bij de kandidaatstelling worden de ouders betrokken, maar de 

http://www.rehoboth-ijsselmuiden.nl/
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directie beslist uiteindelijk wie kandidaat worden gesteld. Deze verkiezingen worden 
gehouden tijdens de tienminuten avonden, omstreeks half november. De 
werkzaamheden worden geregeld volgens het huishoudelijk reglement en de 
statuten. Het bevoegd gezag stelt financiële middelen ter beschikking. De kas van de 
activiteitencommissie wordt gevuld met de vrijwillige bijdrage van de ouders, die 
meestal in sept./okt. gevraagd wordt.  
 
De medezeggenschapsraad 
Op basis van de Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs, zit een vastgesteld 
aantal gekozen ouders en personeelsleden in onze medezeggenschapsraad. Deze 
raad heeft adviesrecht en instemmingsrecht met betrekking tot een groot aantal 
onderwerpen, die in de wet genoemd worden. 
 
Zitting in de medezeggenschapsraad hebben namens onze school: 
De heer H. Potkamp 
Mevrouw C. de Vries 
Bovengenoemde personen zijn de vertegenwoordigers van de ouders. 
De vertegenwoordigers van de leerkrachten zijn: 
Mevrouw Henriët van Tongeren 
Mevrouw Janette Wiersma 
In de loop van het cursusjaar zijn er verkiezingen voor leden van de MR. De 
zittingstermijn voor ouders is vier jaar, waarna men zich, zolang er kinderen op 
school zitten, herkiesbaar kan stellen. 
 
Helpen op school 
Elk schooljaar hebben we weer behoefte aan ouders die willen helpen bij activiteiten 
op school. Er zijn ouders die helpen bij handvaardigheid en creatieve activiteiten in 
de bovenbouw. Verder hebben we enkele kopieermoeders die veel kopieerwerk voor 
ons doen.  
 
6.4 Voor - , tussen -  en naschoolse opvang 
Er is geen voor- en naschoolse opvang op onze school. Voor deze opvang verwijzen 
we u naar Allio in IJsselmuiden. De hoofdvestiging is in Zwolle aan de van 
Karnebeekstraat 6, tel: 038-4222766. Voor een gastouderbureau verwijzen we u 
naar de Kinderbrug in Kampen, Beyerinckstraat 4, tel: 3311056.  
 
Op de Rehoboth is wel tussenschoolse opvang. Op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag kunnen kinderen overblijven. Ze nemen dan een lunchpakket mee. Een 
overblijfmoeder begeleidt de kinderen. De kinderen kunnen na het eten op school 
spelen en vanaf 13:00 uur, wanneer ook de andere kinderen weer op school komen, 
gaan ze naar buiten. De kosten zijn € 2,- per keer. Van dit bedrag wordt de 
overblijfmoeder betaald en worden er spelletjes gekocht.  
Het overblijven wordt geregeld via overblijvenmetedith.nl  
Voor meer informatie zie het overblijfreglement en aanmeldingsformulier op onze 
website. Overblijfcoördinator is mevrouw Henrike Steen Redeker. Voor vragen 
omtrent het overblijven kunt u haar mailen: steenredeker@ziggo.nl  Het 
rekeningnummer voor het overblijfgeld is NL85 RABO 0131 7413 06 
  
 

mailto:steenredeker@ziggo.nl
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6.5 Contact school-ouders 
U kunt op verschillende manieren contact krijgen met de leerkrachten: 

• bij het brengen en halen van de kinderen 

• als u belt wegens ziekte of andere mededelingen                                                                           

• tijdens de activiteiten op school 

• op informatieavonden 

• tijdens de 10-minutengesprekken 
Door de rapporten wordt u op de hoogte gehouden van de prestaties van uw kind. 
Het kan voorkomen dat een leerkracht met de ouders een afspraak maakt om elke 
maand even bij elkaar te komen om de vorderingen en/of moeilijkheden door te 
nemen. Mocht u met een probleem zitten dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak met 
de leerkracht maken. De afspraken met betrekking tot de informatieverstrekking over 
de kinderen van gescheiden ouders zijn vastgelegd in een protocol. Dit kunt u vinden 
in de bijlagen. 
 
6.6 Veilig op school 
 

Klachtenregeling 
Waar gaat het om? 
Er kan iets gebeuren waarover je een klacht wilt indienen. Dat kan. Of het nu om 
leerlingen gaat, om hun ouders, om leerkrachten, om bestuursleden of om 
vrijwilligers, Iedereen die bij de school betrokken is, heeft de mogelijkheid om een 
klacht in te dienen over iets waar ze het niet mee eens zijn. Natuurlijk kunnen heel 
wat probleempjes en problemen door de school worden opgelost. De directeur heeft 
hierin een taak en zo nodig kan een vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Het 
was al mogelijk om bij ernstige klachten over (vermoedelijke) ongewenste intimiteiten 
in de seksuele sfeer naar een vertrouwenspersoon toe te gaan. Die mogelijkheid is, 
zoals gezegd, uitgebreid. 
 
Wat kun je doen? 
Als iemand ergens niet tevreden over is, dan kan hij naar diegene toegaan, die 
daarbij direct betrokken is.  Bijvoorbeeld naar de leerkracht, de directeur of een 
bestuurslid/raad van toezicht. Zij kunnen dan proberen om het probleem op te 
lossen. Als het probleem niet kan worden opgelost of als het om een ernstig 
probleem gaat, dan kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van 
de school, eventueel na doorverwijzing door een contactpersoon op school. Hun 
namen en adressen vindt u hieronder vermeld. 
De school is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie voor het gereformeerd 
onderwijs. Als de vertrouwenspersoon niet kan bemiddelen in het probleem, dan 
heeft iemand (de klager) het recht om een klacht in te dienen. De 
vertrouwenspersoon helpt zo nodig hierbij. Gaat de klacht over mogelijk strafbare 
feiten, dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het doen van aangifte bij politie en 
justitie. De klacht moet worden ingediend bij het schoolbestuur/raad van toezicht of 
bij de Klachtencommissie.  
De volledige klachtenregeling (met een toelichting erbij) is op school in te zien. 
Daarnaast is er in verband met de kwetsbaarheid van sommige zaken, de 
mogelijkheid om bij de vertrouwenspersoon een exemplaar van de klachtenregeling 
aan te vragen. 
Vertrouwenspersoon is de heer Wilfred de Vries, telefoonnummer  06-20594989 of 
0527-686974. 
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Vertrouwensinspecteur Centraal meldpunt: 0900-1113111 (Op werkdagen van 8.00 
tot 17.00 uur) 
 
Klachtencommissie Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO)  
Postbus 82324  
2508 EH Den Haag 
tel. 070-3861697 (Op werkdagen van 9.00-16.30uur) 
 
 
De rol van de contactpersoon 
De contactpersoon is makkelijk toegankelijk voor leerlingen, ouders en personeel en 
is op de hoogte van de cultuur binnen de school.  
De contactpersoon geeft aan het begin van elk schooljaar voorlichting aan de 
kinderen van groep 5 -8, zodat ze bekend worden met het bestaan van de 
vertrouwens- en contactpersoon. Er wordt een folder uitgedeeld met als titel “Veilig 
op school” De kinderen weten wie de contactpersoon is en dat ze hiermee contact 
kunnen zoeken. Dit kunnen ze doen door een afspraak te maken of een briefje in de 
daarvoor bestemde brievenbus te stoppen.  De contactpersoon kan dan in gesprek 
gaan met het kind en  indien nodig doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon.  
De contactpersonen op onze school zijn: mevrouw Madeleen van der Kolk en 
mevrouw Anneke Sleurink, leerkracht van groep 2. 
 
6.7 Ouderbijdrage 
Elk jaar wordt de ouders om een vrijwillige bijdrage gevraagd. Richtlijn hiervoor is 
€ 20,- per leerling. Dit geld komt op de rekening van de activiteitencommissie en 
wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld: 

• voorleeswedstrijd met koffie en klein cadeautje voor de kinderen 

• sinterklaascadeau en schoencadeau kleuters 

• Kerstboek voor alle leerlingen / chocolademelk en kerstkrans 

• kerstbakje maken: bakje, kaars, steekschuim en versieringen 

• eten op school met brood, beleg, mandarijn, drinken en servetten 

• dankdag en biddag: ouders koffie en cake; kinderen ranja en snoep 

• pasen: ouders koffie en koekje; kinderen ranja en snoep 

• spelletjesdag: pannenkoeken en drinken 

• voorlichtingsavonden: koffie en koek voor de ouders 

• huwelijk leerkrachten: bogen maken etc. 
De activiteitencommissie kan deze activiteiten doen voor € 20,-- per kind. Als u er 
van uit gaat wat alleen al een kerstboek kost, dan kunt u wel nagaan dat dit bedrag 
niet teveel is. U kunt dit bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL66 RABO 
0143 3549 73 ten name van de activiteitencommissie. Mogen we ook dit jaar weer 
rekenen op uw medewerking?  
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Hoofdstuk 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 
 
7.1 De computer.    
Het doel van het computergebruik binnen onze school is tweeledig. 
1. Ten eerste het onderwijs te ondersteunen en te bevorderen. Hierbij ligt de nadruk 

op oefenprogramma’s voor de hele klas alsmede voor leerlingen die RT hebben. 
2. We willen daarnaast de kinderen meer leren op het gebied van informatie zoeken. 

Dit betreft vooral het vaardig maken met tekstverwerkingsprogramma’s en zoeken 
op het net. Kinderen leren op deze manier hoe ze informatie in een eigen 
werkstuk kunnen verwerken. 

Als school willen we graag in beweging blijven. Ook ons computeronderwijs zal 
blijven veranderen. We beschikken over voldoende computers/laptops binnen onze 
school, zodat er met de hele klas tegelijk gewerkt kan worden. Alle computers staan 
in een netwerk. We zijn druk bezig om ons onderwijs meer en meer af te stemmen 
op het computergebruik. Te denken valt aan kinderen op internet (filternet) informatie 
te laten zoeken voor werkstukken en spreekbeurten. Zo zal de computer steeds 
meer geïntegreerd worden in ons hele lesgeven. We beschikken al over taal- en 
rekenprogramma’s die naadloos aansluiten bij de methodes. Vanaf groep 6 staat ICT 
op het lesrooster (word, powerpoint, Explorer). 
 
Het digitale schoolbord 
We werken met een digitaal schoolbord in de groepen 1 t/m 8. Een digitaal 
schoolbord heeft als voordeel dat de lessen erg gemakkelijk ondersteund kunnen 
worden met beelden. Het is een interactief bord, waarbij er met een pen als muis 
geklikt kan worden op het bord. Vervolgens voert de computer de opdracht uit. Op 
het bord kan ook geschreven worden met een digitale pen. We hebben positieve 
ervaringen met het bord.  
 
De gebruikte computerprogramma’s 
In groep 1 en 2 wordt gewerkt met de programma’s Schatkist en BAS. Vanaf groep 3 
zijn er gemiddeld zo’n vier computers per groep. In groep 3 werkt iedereen met het 
programma Veilig Leren Lezen, rekentuin (rekenen), taalzee en hoofdwerk. 
Hoofdwerk oefent het rekenen; het is een extra hulpmiddel om de sommen te 
automatiseren.  Groep 4 t/m 8 oefent de woordpakketten van de taalmethode op de 
computer met BLOON. Ook maken we in deze groepen gebruik van Hoofdwerk, 
rekentuin en taalzee. In de groepen 7 en 8 kunnen de leerlingen voor werkstukken 
en spreekbeurten gebruik maken van ‘Leerwereld’, een uitgebreide 
schoolmediatheek. Verder wordt er gewerkt met programma’s op het gebied van: 
ontleden, Engels, verkeer, aardrijkskunde enz.  
Verder worden steeds meer thuisversies door de uitgevers aangeboden die passen 
bij de gebruikte methodes op school. 
 
7.2 Passend onderwijs SWV 2305 
Het onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of geestelijke beperking moet 
beter en transparanter worden georganiseerd. De kwaliteit moet omhoog en kinderen 
mogen niet tussen wal en het schip vallen. Er komt een systeem waarbij 
schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor een passende onderwijsplek voor ieder 
kind. Ze doen dat in samenwerkingsverbanden met andere scholen en 
zorginstanties. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband 2305.  
In dit samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over de begeleiding en de 
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opvang van kinderen, die het anders in het basisonderwijs niet redden. Doordat 
gebruik wordt gemaakt van de kennis, die er is in het speciaal onderwijs, kan een 
leerling met leer- en/of gedragsproblemen beter en langer door ons begeleid en 
opgevangen worden. Dit alles in het kader van passend onderwijs. 
 
We hebben als school het schoolondersteuningsprofiel van Q3 ingevuld. Op die 
manier hebben wij als school in beeld gebracht welke (extra) ondersteuning wij onze 
leerlingen bieden. Aan de hand van dit profiel hebben we als team een analyse 
uitgevoerd en beschreven welke activiteiten wij de komende tijd willen oppakken om 
de ondersteuning te verbeteren. De resultaten hebben we beschreven in een 
ontwikkelagenda. 
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Hoofdstuk 8 School- en vakantietijden 
 
8.1 Schooltijden  
Elke schoolmorgen begint voor alle groepen om 08:30 uur. De schoolmorgen eindigt 
om 11:45 uur, behalve op woensdagmorgen, dan zijn we om 12:30 uur uit. 
De schoolmiddag begint om 13:15 uur en eindigt om 15:30 uur. 

 
De leerlingen van groep 1 die voor 1 januari van het schooljaar zijn ingeschreven 
tellen mee in ons leerlingenbestand en die leerlingen gaan alle morgens en op de 
Maandagmiddag naar school. De leerlingen die na 1 januari instromen, gaan alleen 
de morgens naar school. De leerlingen van groep 2 en 3 gaan alle morgens en drie 
middagen naar school; op vrijdagmiddag zijn ze vrij. 
Vanaf groep 3 is er ‘s morgens pauze van 10:15-10:30 uur. Voor de groepen 1 en 2 
is er geen echte pauze. Wel krijgen de kleuters gelegenheid om gezamenlijk het 
meegebrachte fruit en drinken te nuttigen, dus geen snoep of zoete koek. 
Op woensdag is de pauze van 10:30 – 10:45 uur.  
 
Afspraken die bij ons op school gelden 
De school begint om 08:30 en om 13:15. De ouders zorgen ervoor, dat hun kinderen 
op tijd aanwezig zijn. De pleinwacht houdt een kwartier van tevoren toezicht op het 
schoolplein. De hekken gaan ’s morgens om 08:15 uur en ’s middags om 13:00 uur 
open. De ouders worden verzocht hun kinderen niet voor 08:15 en 13:00 uur naar 
school te sturen, omdat er dan geen toezicht is. Mocht er in die tijd iets met uw kind 
gebeuren, dan valt dat niet onder de verantwoordelijkheid van de school. Op het 
schoolplein wordt door iedereen naast de fiets gelopen. De kinderen mogen zich 
alleen met toestemming van een leerkracht buiten het schoolplein begeven. Met de 
kinderen zijn afspraken gemaakt over het gebruik van het plein en het gedrag in de 
klas. 
 
Ook dit vinden wij belangrijk 
Bij ons op school proberen we rekening met elkaar te houden en daarom lopen we 
rustig door de gangen en hal, hoort iedereen erbij, schelden en vloeken wij niet. 
Petten en hoofddoekjes dragen we niet in de klas.  
Het komt ook voor dat leerlingen met een mobiele telefoon naar school komen. Op 
het plein en tijdens de lessen is deze niet toegestaan. Bij nood kan er altijd op school 
worden gebeld. Is de mobiel voor onderweg, dan gaat deze in de tas zodra de 
leerling op het plein is. We hopen dat u begrip heeft voor deze regel. 
 
Regel van de maand 
Elke maand stellen wij een regel centraal. Deze wordt goed zichtbaar in de klassen 
en de gang opgehangen. De leerkracht besteedt extra aandacht aan de regel. We 
maken de leerlingen zo bewust dat regels belangrijk zijn. De regel van de maand 
wordt ook gemeld in het ouderinformatieblad. 
 
Fietsenstalling 
De leerlingen van de groepen 1 en 2 plaatsen hun fiets op het eigen plein. De 
leerlingen van de groepen 3 t/m 6 plaatsen hun fiets in de overdekte stalling en de 
leerlingen van de groepen 7 en 8 plaatsen hun fiets op het plein naast de lokalen 5 
en 6. Het is erg belangrijk dat de fiets is voorzien van een goede standaard. Dit 
voorkomt omvallen en daarmee beschadiging. 
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Afspraken bij regenachtig weer 
Bij slecht weer hoeven de kinderen niet op het schoolplein te blijven. Ze worden dan 
ongeveer 15 minuten voor aanvang schooltijd naar binnen gelaten door de 
pleinwacht. Wilt u hier a.u.b. rekening mee houden door de kinderen niet te vroeg 
naar school te laten gaan. Vooral niet bij regenachtig weer. De pauzes worden bij 
slecht weer binnen doorgebracht. 
 
Gevonden voorwerpen 
Er staat een gevonden voorwerpen doos bij de pleiningang van groep 3 t/m 8. Ook 
worden belangrijke voorwerpen vermeldt in de maandmemo. Na een laatste oproep 
in de maandmemo om de spullen te bekijken, wordt de doos geleegd en de inhoud 
gaat naar Dorkas. 
 
8.2 Vakantierooster 2019-20 
     

 

Vakanties 
  

Eerste dag 
   

Laatste dag 
 

       

 Eerste schooldag  26/08/2019      

 Herfstvakantie  21/10/2019  t/m 25/10/2019  

 Kerstvakantie   
Vanaf vrijdagmiddag 
23/12/2019  t/m 03/01/ 2020  

 Voorjaarsvakantie  17/02/2020  t/m  21/02/2020  

 

Goede Vrijdag en 2e 
Paasdag  10/04/2020  t/m 13/04/2020  

 

Meivakantie,  

incl. Koningsdag   27/04/2020  t/m 08/05/2020  

 Hemelvaartsdag   21/05/2020    t/m   22/05/2020  

 2e Pinkster  01/06/2020  t/m 01/06/2020  

 Zomervakantie   

Vanaf vrijdagmiddag 
06/07/2020  t/m 14/08/2020  

 
Studiedagen 

18 oktober 2019 
04 november 2019 middag 
12 december 2019 middag 
09 maart 2020  
12 april 2020 
11 juni 2020 

 

8.3 Belangrijke data 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een overzicht met alle belangrijke data en 
activiteiten voor het schooljaar 2019-2020. 
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Bijlagen: Stroomschema verlof 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroomschema verlof buiten schoolvakanties  
Primair Onderwijs 
  

 

 

Is uw kind ziek? 

Ziekmelden is voldoende. 
Blijft uw kind langer ziek, meld dit dan iedere maandag (tenzij anders 
afgesproken) en vraag, indien mogelijk, om schoolwerk, zodat uw 
kind straks niet achter loopt. De schooldirecteur kan bij langdurige 
ziekte vragen naar een doktersverklaring of u verwijzen naar de 
schoolarts. Als de schooldirecteur de ziekmelding niet vertrouwt, kan 
er melding gedaan worden bij de leerplichtambtenaar 
 

Kruis aan wat van toepassing is: 
❑ Voldoen aan wettelijke verplichting, welke absoluut niet buiten schooltijden 

plaats kan vinden (vergeet niet de schooldirecteur en klassendocent op de 
hoogte te stellen) 

❑ Verhuizing: hiervoor krijgt uw kind 1 dag vrij (vergeet niet de schooldirecteur 
en klassendocent op de hoogte te stellen)  

❑ Huwelijk van familieleden: 1 dag als niet elders overnacht moet worden 
(vergeet niet de schooldirecteur en klassendocent op de hoogte te stellen) 

❑ Jubileum, 12½, 25 enz. (huwelijk of als werknemer): 1dag(vergeet niet de 
schooldirecteur en klassendocent op de hoogte te stellen)  

❑ Bevalling moeder/verzorgster: 1 dag (vergeet niet de schooldirecteur en 
klassendocent op de hoogte te stellen) 

❑ Overlijden van: één van de ouders van het kind (4 dagen), broer of zus (4 
dagen), (over)grootouders (2 dagen), oom of tante of neef of nicht (1 dag) 
(vergeet niet de schooldirecteur en klassendocent op de hoogte te stellen) 

❑ Andere belangrijke reden: vraag uw schooldirecteur naar het formulier 
vrijstelling i.v.m. met gewichtige omstandigheden (bij een aanvraag van meer 
dan tien dagen beslist de leerplichtambtenaar). 

Als u in één schooljaar in de 
gelegenheid bent om twee 
weken aaneengesloten op 
vakantie te gaan, staat de 
leerplichtwet geen extra vakantie 
buiten de schoolvakantie toe. Uw 
kind krijgt geen extra vrij 

Gaat het om een 
tweede vakantie 
binnen één 
schooljaar ? 

Er wordt van u verwacht dat u met uw 
vakantieplannen rekening houdt met de 
schoolvakanties. Uw kind krijgt geen extra 
vrij. Financiële overwegingen en te 
verwachten verkeersdrukte zijn geen reden 
voor extra verlof. 

Wilt u vrij in verband 
met een familie- 
Aangelegenheid, of 
wettelijke 
verplichting? 

Bent u joods, hindoe, 
of islamitisch en wilt  u 
vrij in verband met een 
religieuze viering? 

Wilt u vrij in 
verband met  
vakantie buiten de 

schoolvakantie? 

Stelt uw werkgever u in 
staat om twee weken 
aaneengesloten op 
vakantie te gaan binnen 
één van de 
schoolvakanties? 

Kruis aan wat van toepassing is: 
❑ Joods nieuwjaar (2 dagen) (vergeet niet de schooldirecteur en klassendocent 

op de hoogte te stellen) 
❑ Grote verzoendag (1 dag) (vergeet niet de schooldirecteur en klassendocent 

op de hoogte te stellen) 
❑ Loofhuttenfeest (2 dagen) (vergeet niet de schooldirecteur en klassendocent 

op de hoogte te stellen) 
❑ Joods Slotfeest (max 2 dagen) (vergeet niet de schooldirecteur en 

klassendocent op de hoogte te stellen) 
❑ Joods paasfeest (max 4 dagen) (vergeet niet de schooldirecteur en 

klassendocent op de hoogte te stellen) 
❑ Joods wekenfeest (max 2 dagen) (vergeet niet de schooldirecteur en 

klassendocent op de hoogte te stellen) 
❑ Offerfeest (max 2 dagen) (vergeet niet de schooldirecteur en klassendocent 

op de hoogte te stellen) 
❑ Suikerfeest (max 2 dagen) (vergeet niet de schooldirecteur en klassendocent 

op de hoogte te stellen) 
❑ Ramadan (1 dag) (vergeet niet de schooldirecteur en klassendocent op de 

hoogte te stellen) 

Het verlof kan alleen worden verleend op de dagen waarop dit feest officieel 
valt en alleen als u praktiserend bent in uw geloof. 

vraag uw 
schooldirecteur naar 
het formulier 
“vrijstelling i.v.m.  
gewichtige 
omstandigheden”.  
Mogelijk wordt van u  
gevraagd schoolwerk 
mee te nemen 


