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1 De school
1.1
Naam en richting van de school
De Regenboog is een protestants-christelijke
basisschool in Nieuwaal. De naam van onze
school verwijst naar het teken van verbond
en hoop uit de Bijbel. Daarnaast
symboliseert de regenboog voor ons de
veelkleurigheid van onze leerlingen. Elk kind
heeft een eigen (godsdienstige) achtergrond
en eigen gaven en talenten. Ons motto is:
‘Klein maar fijn, waar verschil mag zijn.’
Onze school heeft als grondslag de Bijbel.
Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God
is. We willen onze leerlingen opvoeden en
onderwijzen in overeenstemming met dit
Woord. Onze uitleg van de Bijbel
is
overeenkomstig de Drie Formulieren van
Enigheid: de Heidelbergse Catechismus, de
Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse
Leerregels. Op school gebruiken we de
Statenvertaling en de psalmberijming van
1773.

verbouwd en uitgebreid. In 2018 kregen we
er nog twee lokalen bij en hebben we het
onderbouwschoolplein
vergroend.
We
hebben
nu
drie
leslokalen,
een
speel/werklokaal en hal voor de groepen 0, 1
en 2, een lokaal voor de voorschool, een
bestuursen
personeelskamer,
een
directiekamer en twee algemene ruimtes.
1.4
Het toelatingsbeleid
De Regenboog is de enige school in
Nieuwaal. Alle kinderen uit ons dorp zijn
welkom op onze school. Een keus voor De
Regenboog betekent dat u de grondslag van
de school onderschrijft of respecteert. Ideaal
is natuurlijk als onze school aansluit bij de
godsdienstige opvoeding thuis. Wanneer dit
niet het geval is, gaan we ervan uit dat u
zich conformeert aan het identiteitsbeleid
van de school. In een toelatingsgesprek
lichten we dit zo nodig toe.
1.5
Voorschool
In ons gebouw is ook een voorschoolgroep
gehuisvest. Kinderen vanaf 2 jaar zijn hier
welkom op twee ochtenden. We werken
nauw samen met de voorschoolgroep. Tot
nu toe komen alle peuters die de
voorschoolgroep bezoeken bij ons op school.
Meer informatie kunt u ophalen bij de
school.

2 Waar de school voor staat
2.1

Missie
1.2
Onze leerlingen
De Regenboog
is een kleinschalige
dorpsschool. Op 1 oktober 2018 zaten op
onze school 66 leerlingen. De verwachting is
dat dit aantal de komende jaren licht zal
toenemen. De meeste kinderen komen uit
gezinnen die een kerkelijke binding hebben.
Een aantal kinderen is niet kerkelijk
gebonden.
1.3
Het schoolgebouw
Ons schoolgebouw staat aan de Kerkstraat
33 in Nieuwaal. We hebben dit gebouw al
sinds 1975 in gebruik. In 1997 is het
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Onze missie en visie

Als christelijke school willen we de leerlingen
onderwijzen en begeleiden, om daarmee de
basis te leggen voor een goede toekomst in
een snel veranderende maatschappij. We
doen dit vanuit de wetenschap en het geloof
in God, de Heere die ons in de Bijbel wordt
voorgesteld. Aan normen en waarden, geënt
op de Bijbel, hechten we ook grote waarde.
Een respectvolle omgang met elkaar willen
we stimuleren. Van de leerkrachten
verwachten
we
een
christelijke
levenshouding en van iedereen die onze
school binnenkomt verwachten we een
respectvolle omgang met elkaar.
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Visie

Vanuit onze christelijke identiteit streven we
vijf basisprincipes na die opgenomen zijn in
onze visie:
1. Wij werken vanuit een positieve
grondhouding.
2. Wij zien elk kind.
3. We laten de school een baken van rust
zijn.
4. Wij doen aan talentontwikkeling.
5. Wij helpen de kinderen om hun leerproces
meer zelf aan te sturen (eigenaarschap).
2.2
Onze kernwaarden
In onze school staan de volgende waarden
centraal:
 Liefde en vertrouwen: We willen
kinderen leren wat liefhebben is en hen
ons vertrouwen geven.
 Gezag en gehoorzaamheid. We willen de
kinderen leren te gehoorzamen en hen
respect voor gezag bijbrengen. Dat
gezag en de regels moeten redelijk zijn
en gefundeerd op Bijbelse principes.
 Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid:
We willen kinderen zelfstandig maken,
vanuit de visie: "opvoeden is jezelf als
opvoeder overbodig maken." De vrijheid
die kinderen dan krijgen, is nauw
verbonden aan verantwoordelijkheid.

3 Schoolvereniging en bestuur
3.1
De schoolvereniging
De Regenboog gaat uit van de Vereniging
tot Vestiging en Instandhouding van Scholen
met de Bijbel op Gereformeerde Grondslag
te Wijk en Aalburg. Ook christelijke
basisschool De Hoeksteen uit Wijk en
Aalburg valt onder deze vereniging.

Lidmaatschap

U kunt lid worden van de schoolvereniging
als u 18 jaar of ouder bent en instemt met
de grondslag en het doel van de vereniging.
Dat laatste geeft u aan door ondertekening
van de statuten. Van een echtpaar kan één
persoon lid worden. Voor een schriftelijk
aanmeldingsformulier en de statuten kunt u
terecht bij de directeur of bij de secretaris,
mevrouw C. van Giessen. Op het
aanmeldingsformulier
machtigt
u
de
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schoolvereniging om jaarlijks de contributie
van uw rekening af te schrijven.

Ledenvergadering

Elk jaar is er een jaarvergadering voor de
leden van de schoolvereniging. Op deze
vergadering legt het bestuur aan de leden
verantwoording af over de uitvoering van
zijn taken. Ook vinden op de jaarvergadering
de verkiezingen plaats van de leden van het
bestuur.

Besturenorganisatie

De schoolvereniging is aangesloten bij Verus,
een
organisatie
van
besturen
van
protestants-christelijke scholen.
3.2

Het bestuur

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit zeven leden: één uit
Nieuwaal en zes uit Wijk en Aalburg.
Bestuursleden dienen belijdend lid te zijn van
een van onderstaande kerkgenootschappen.
De statuten gaan daarbij uit van de volgende
verdeling: vier bestuursleden van de
Hervormde Kerk of de Gereformeerde Kerk
(binnen de Protestantse Kerk Nederland),
twee leden van de Hersteld Hervormde Kerk,
één lid van de Gereformeerde Gemeenten of
de Gereformeerde Gemeenten in Nederland
of de Vrije Oudgereformeerde Gemeente.
Zie voor meer informatie artikel 7 en 8 van
de statuten.

Scheiding bestuur en toezicht

Het bestuur is een toezichthoudend bestuur.
Dit betekent dat het bestuur de kaders voor
het beleid vastlegt en erop toeziet dat het
beleid binnen deze kaders wordt uitgevoerd.
Het bestuur heeft bestuurlijke taken en
bevoegdheden overgedragen (gedelegeerd)
aan de directeur van de school. Deze taken
zijn vastgelegd in een managementstatuut.
Jaarlijks wordt een managementcontract
opgesteld. Daarin staat welke acties dat jaar
ondernomen moeten worden en welke
resultaten behaald moeten worden op basis
van het managementstatuut, het schoolplan
en het actieplan van de school. De directie
verantwoordt zich hierover aan het bestuur
in managementrapportages.
Het bestuur houdt zich aan de code goed
bestuur. De tekst van de code is op twee
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punten aangevuld. Toegevoegd zijn het doel
van de vereniging, namelijk het verstrekken
van
christelijk
onderwijs,
en
de
verantwoording aan de leden van de
vereniging.

De ICT’er zorgt dat de computers werken en
coacht de leerkrachten in het realiseren van
de onderwijsdoelstellingen voor ICT. Hij
volgt ICT-ontwikkelingen die interessant zijn
voor de school en houdt de website bij.

4 Het schoolteam

Administratief medewerkster

4.1
Wie werken er in de school?
Op 1 augustus 2019 werken er negen
leerkrachten, een onderwijsassistent, een
locatieleider en een directeur op De
Regenboog. De locatieleider is tevens IB-er.
De directeur is één dagdeel per week
aanwezig. Administratieve ondersteuning en
conciërgetaken worden centraal geregeld
vanuit basisschool De Hoeksteen.
In verband met het aantal arrangementen is
er een leerkracht voor de begeleiding
hiervan.

Directeur

De directeur is verantwoordelijk voor de
uitvoering van het door het bestuur
vastgestelde beleid.

Locatieleider

De locatieleider zorgt voor het dagelijks
reilen en zeilen in de school.

Groepsleerkrachten

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk
voor het onderwijsleerproces in de groep. Ze
geven vorm aan het onderwijsprogramma en
houden de leervorderingen bij.

Intern begeleider (IB’er)

De intern begeleider zorgt ervoor dat de
extra zorg voor kinderen goed verloopt. Ze
coördineert het afnemen van toetsen van het
leerlingvolgsysteem. Aan de hand van de
toetsuitslagen en observaties wordt bepaald
wie extra begeleiding nodig heeft. De intern
begeleider coördineert deze hulp, zorgt dat
ouders erbij betrokken zijn en neemt indien
nodig contact op met externe deskundigen,
zoals
een
schoolbegeleider
of
orthopedagoog.

Onderwijsassistent

De onderwijsassistent wordt in de groepen
ingezet ter ondersteuning van de leerkracht.

De administratief medewerkster houdt zich
bezig
met
administratieve
taken,
correspondentie, aannemen van de telefoon
en andere voorkomende werkzaamheden.

Conciërge

De conciërge doet
onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden aan gebouwen,
terreinen en inventaris. Daarnaast verricht
hij ondersteunende werkzaamheden.
4.2
Benoemingsbeleid
Bij vacatures
wordt
een
zorgvuldig
benoemingsbeleid gehanteerd. De directeur
beoordeelt in samenspraak met een
sollicitatiecommissie zowel de identiteit als
de
lesgevende
kwaliteiten
van
de
sollicitanten.
4.3
Professionalisering
Om de vakbekwaamheid van de leerkrachten
te
vergroten,
zijn
er
jaarlijks
nascholingscursussen.
4.4
Vervanging
Het kan voorkomen dat een leerkracht ziek
is, studieverlof heeft of nascholing volgt. Als
wij vervanging nodig hebben, maken wij
gebruik van de diensten van de invalpool
Klaswijs. Lukt het niet om op die manier
vervanging te regelen en de te vervangen
leerkracht werkt met een duo-collega, dan
wordt deze collega benaderd. Als er geen
duo-collega is, bellen we een algemene
invalleerkracht. Blijft ook dit zonder
resultaat, dan geldt de noodprocedure. We
proberen de leerlingen dan intern op te
vangen. Als de aantallen het redelijkerwijs
mogelijk maken, worden leerlingen over
andere groepen verdeeld of samengevoegd.
Het intern opvangen gebeurt door de
leerkrachten van de andere groepen, de
intern begeleider en/of de directie en alleen
op de eerste dag. Als er vervanging voor
groep 7 of 8 nodig is, kan het gebeuren dat
er intern met leerkrachten geschoven wordt.

ICT’er
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Als intern opvangen niet (meer) lukt, sturen
we de leerlingen naar huis. We proberen u
daarover tijdig in te lichten.
Het bestuur en de medezeggenschapsraad
hebben met deze vervangingsprocedure
ingestemd.
Voor het volledige vervangingsprotocol kunt
u terecht bij de directie.
4.5
Stagiaires
De school geeft elk jaar een aantal stagiaires
de mogelijkheid ervaring op te doen in het
onderwijs. Er zijn stagiaires van onder
andere Driestar Hogeschool te Gouda en het
Hoornbeeck College te Amersfoort. Soms
moeten ze enkele lessen geven, maar het
komt ook voor dat ze een aantal weken de
lesgevende taken overnemen. Het aantal
stagiaires stemmen we af op onze
mogelijkheden. Met alle stagiaires voeren we
voordat ze op school beginnen een gesprek.
Daarin worden onder andere de regels van
onze school, de privacyregels en hun plicht
van geheimhouding besproken.
Stagiaires die in Nieuwaal wonen, worden
niet toegelaten. Een uitzondering geldt voor
snuffelstages die maar een enkele dag
duren. Ook voor vrijwilligers maken we een
uitzondering.

5 Van aanmelding tot afscheid
5.1
Aanmelding nieuwe leerlingen
Bent u geïnteresseerd in onze school? U kunt
gedurende het hele jaar contact opnemen
met de directie om een afspraak te maken
voor de inschrijving of voor een vrijblijvend
kennismakingsbezoek.
Als uw kind bijna 4 jaar wordt, ontvangt het
een informatiepakketje. Daarin vertellen we
wanneer uw kind definitief op school mag
komen en wanneer het mag komen
kennismaken. In het pakketje zitten verder
(indien nodig) de schoolgids en de
jaarkalender.
Ook
bevat
het
een
entreeformulier waarop u gegevens over de
ontwikkeling van uw kind kunt vermelden.
Wilt u dit formulier zo spoedig mogelijk
inleveren bij de leerkracht?
5.2
Groepsindeling
We geven het onderwijs aan jaarklassen. Dat
zijn groepen kinderen die ongeveer even oud
zijn. Globaal komen de kinderen die tussen 1
schoolgids 2019-2020

oktober en 30 september geboren worden
bij elkaar in een leerjaar, uitzonderingen
daargelaten.
We
werken
met
combinatiegroepen, waarbij twee leerjaren in
één lokaal zitten. Als het voor een leerling
nodig is werken we groepsdoorbrekend.
Op onze school hebben wij bijna allemaal
parttime leerkrachten. We proberen het
rooster zo in te richten dat er maximaal twee
leerkrachten voor een groep staan. We
proberen zo weinig mogelijk andere
leerkrachten in de groep in te zetten.
5.3
Overgangscriteria
In acht leerjaren doorloopt uw kind de
school. Voor de overgang naar een volgend
leerjaar hanteren we de volgende criteria:
 De leeftijdsgrens ligt voor 1 oktober.
 Uw kind moet voldoende scoren op de
(CITO-)toetsen.
 Uw kind moet sociaal-emotioneel toe zijn
aan de nieuwe groep.
 Naar het oordeel van de leerkracht moet
uw kind zich voldoende ontwikkeld
hebben.
5.4
Zittenblijven of versnellen
Soms is het voor een kind zinvol om een jaar
over te doen (doubleren). Behaalde
resultaten vormen hiervoor de basis, maar
ook andere factoren spelen een rol. Is het
kind bijvoorbeeld faalangstig, heeft het
weinig zelfvertrouwen, is het nog erg jong of
vaak ziek? Hierover vindt zorgvuldig
teamoverleg plaats en we nemen vroegtijdig
contact op met de ouders.
De beslissing of een kind blijft zitten of
overgaat naar de volgende groep, ligt bij de
school. Het leerlingvolgsysteem speelt een
belangrijke rol bij de beslissing. Als we
besluiten dat een leerling doubleert, moeten
we de ouders duidelijk maken op welke
gronden dit besluit is genomen.
Het omgekeerde kan ook voorkomen: dat
een kind zo ver vooruitloopt op de
leeftijdsgenoten, dat het een groep kan
overslaan (versnellen).
5.5

Naar het voortgezet onderwijs

Niveau-advies

Als uw kind in groep 8 zit, heeft de
leerkracht in februari met u een gesprek.
Hierin komen de IEP-eindtoets van uw kind,
de vorderingen, de mogelijkheden en het
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niveau-advies aan de orde. Dit advies is niet
alleen gebaseerd op hoe goed uw kind kan
leren, maar we kijken ook naar zaken als
doorzettingsvermogen en inzet.

Schoolkeuze

Voor 1 maart kiest u naar welke school voor
voortgezet onderwijs uw kind gaat.
In overleg met de leerkracht krijgt u van
diverse scholen informatieboekjes. Daarin
worden
ook
de
informatieavonden
aangekondigd die u kunt bezoeken. U
bezorgt een ingevuld en ondertekend
inschrijfformulier bij de school van uw keuze.
In het verleden zijn kinderen van onze
school vertrokken naar:
 Willem van Oranje College in Wijk en
Aalburg;
 Gomarus Reformatorische
Scholengemeenschap in Zaltbommel;
 Prinsentuincollege in Andel;
 Cambium scholengemeenschap in
Zaltbommel.
Na plaatsing houdt het voortgezet onderwijs
contact met onze school.

middagpauze, werken in hoeken en
bewegingsonderwijs.
Het onderwijs wordt gegeven vanuit
bepaalde thema's. In groepjes zijn de
kinderen een aantal weken bezig met allerlei
opdrachten rondom thema's zoals de
boerderij, herfst, de post of insecten.
Vanaf groep 1 maken de kinderen ook al op
een speelse manier kennis met Engels.

Activiteiten in groep 3 en 4

In groep 3 maakt het spelend leren plaats
voor het echte leren. Vooral lezen neemt een
belangrijke plaats in. Er zijn veel nieuwe
materialen voor lezen. Ook aan de
tussendoelen
van
de
gevorderde
geletterdheid wordt aandacht besteed, en
natuurlijk aan het reken-, taal- en
schrijfonderwijs. Daarnaast werken we aan
de expressievakken.
In groep 4 worden al deze vakgebieden nog
verder uitgewerkt en het rekenen wordt
vooral
geautomatiseerd
(tafels
van
vermenigvuldigen).

Activiteiten in groep 5 en 6

In groep 5 komt de wereldverkenning erbij.
Dit omvat vakken als aardrijkskunde,
geschiedenis en natuuronderwijs. Ook
beginnen de kinderen met het houden van
boekbesprekingen en spreekbeurten.
In groep 6 wordt dit alles weer verder
uitgebreid. Bij aardrijkskunde gaan we ons
bezighouden met Nederland en komt ook
kaartkennis om de hoek kijken. Bij rekenen
worden de breuken voor het eerst
aangeboden.

Activiteiten in groep 7 en 8

6 Wat leert uw kind?
6.1

De lesactiviteiten per groep

Activiteiten in groep 0, 1 en 2

De onderbouw heeft haar eigen karakter. De
nadruk ligt op het spelend leren. Daarnaast
is het zeker in het begin een hele ervaring
om een hele dag in en met een groep
leeftijdsgenootjes bezig te zijn.
In de onderbouw wordt het onderwijs
vormgegeven vanuit ontwikkelingsgebieden.
De dagindeling ziet er meestal zo uit:
ontvangstgesprek, Bijbelverhaal, werkles,
fruit
eten,
bewegingsonderwijs,
schoolgids 2019-2020

In groep 7 worden de verschillende
vakgebieden weer verder uitgebreid. Bij
aardrijkskunde wordt nu de blik gericht op
Europa en de werelddelen. In groep 8 gaan
we op dit alles nog wat verder in. Ook gaan
we in deze groepen extra aandacht schenken
aan verkeer en EHBO/biologie.
6.2

Meer informatie per vak

Bijbelles en psalmversje

Bijbelse geschiedenis neemt bij ons op
school een bijzondere plaats in. Elke dag
besteden we daar het eerste halfuur aan.
Vanaf groep 3 leren de kinderen ook elke
week een psalmvers. We gebruiken de
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psalmberijming van 1773. Het psalmversje
wordt iedere week overhoord. Voor het
grootste deel leren de kinderen het
psalmversje op school, maar het is fijn als u
er ook thuis aandacht aan schenkt. In het
rooster op de schoolkalender kunt u zien
welke psalmen er geleerd worden.

we verkeersonderwijs. Dat sluiten we in
groep 7 of 8 af met een schriftelijk en
praktisch verkeersexamen. Het schriftelijke
examen wordt in de groep gemaakt. Voor
het praktische gedeelte fietsen de kinderen
een route in de omgeving.

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en
rekenen)

De leerlingen van groep 7 en 8 volgen op
school een opleiding voor het basisdiploma
Jeugd EHBO. Gedurende een periode van
ongeveer twaalf weken geeft een leerkracht
in de klas de theorielessen, terwijl mensen
van de EHBO-vereniging Gameren/Nieuwaal
de praktijklessen verzorgen. De EHBOopleiding doen we om het andere jaar. Het
ene jaar doen we met groep 7 en 8 het
EHBO-examen en het andere jaar het
verkeersexamen.

Nadat in groep 2 gewerkt is aan de
voorbereiding op de basisvaardigheden,
beginnen de kinderen in groep 3 met het
leren lezen, schrijven, taal en rekenen. In de
groepen 4 t/m 8 wordt dat verder
uitgebouwd. Per vak gebruikt de school een
lesmethode. In alle groepen gebruiken we
ook software die hoort bij de taal- en
rekenmethoden. De kinderen werken bij
deze vakken uit een boek, maar doen ook
opdrachten en oefeningen met de computer.
De einddoelen waar we ons op richten zijn
door de overheid vastgesteld. Deze
zogenaamde ‘kerndoelen’ willen we in groep
8 bij alle kinderen bereikt hebben.

EHBO

Leesonderwijs

Op onze school is veel aandacht nodig voor
het leesonderwijs. Wij vragen u thuis veel
voor te lezen. Dat is erg belangrijk voor de
ontwikkeling van uw kind. Op school is er
ieder jaar een speciale leesweek. Meestal
combineren we die met de christelijke
Kinderboekenweek (in de maand oktober).
Ook gebruiken we vanaf groep 4 een
voortgezette
leesmethode.
Met
deze
methode wordt op alle AVI-niveaus gerichte
instructie gegeven. Hierdoor hopen wij het
leesniveau en het leesplezier bij de kinderen
te verhogen.

Wereldoriënterende vakken

In
de
vakken
natuuronderwijs,
aardrijkskunde, geschiedenis en verkeer
leren de kinderen iets over de wereld om
hen heen. Deze vakken worden gegeven aan
de hand van afzonderlijke methoden.
De natuur krijgt aandacht, waarbij we
streven naar levensecht biologieonderwijs.
We hopen iets van verwondering over te
brengen over Gods prachtige schepping.
De oriëntatie in de ruimte krijgt bij
aardrijkskunde aandacht. We geven les over
landen, volken en godsdiensten. Ook geven
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Engels

In onze maatschappij is een goede
beheersing van de Engelse taal van groot
belang. Om onze leerlingen voor dit vak veel
‘bagage’ mee te geven, hebben wij ervoor
gekozen vanaf groep 1 al Engels te
onderwijzen. Uit onderzoek blijkt dat jonge
kinderen gemakkelijk een tweede taal leren.
Uiteraard verlopen de lessen Engels in de
groepen 1 t/m 5 zeer speels en beoordelen
wij deze leerlingen nog niet op hun
vaardigheden, maar op hun betrokkenheid
bij de lessen. Vanaf groep 6 beoordelen we
de leerlingen wel op hun vaardigheden.

Expressieactiviteiten

Met muziek, tekenen en handvaardigheid
willen we de creativiteit van de kinderen
ontwikkelen.

Bewegingsonderwijs

Gezond en goed bewegen oefenen we in de
gymlessen. Onder begeleiding gaan de
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kinderen met de bus naar de gymzaal in
Gameren. Wilt u uw (jonge) kind makkelijke
kleren en schoenen aandoen, zodat het zich
zo veel mogelijk zelfstandig aan en uit kan
kleden? De gymtijden worden jaarlijks
ingedeeld in overleg met de andere
gebruikers van de gymzaal.
De
jongens
dragen
tijdens
het
bewegingsonderwijs een korte broek met
shirt en de meisjes een korte broek met shirt
of een gympakje. Gymschoenen zijn
verplicht. Dit om voetwratten en voeteczeem
te voorkomen. Voor de veiligheid van uw
kind
raden
wij
het
gebruik
van
balletschoenen ten zeerste af! Gymschoenen
mogen NIET buiten de gymzaal gedragen
worden.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Wij vinden het heel belangrijk dat de
leerlingen zich prettig voelen.
Daarom
geven wij veel aandacht aan hun sociaalemotionele ontwikkeling. In alle groepen
geven we de kanjertraining, een serie lessen
om de sfeer in de klas goed te houden of te
verbeteren. In hoofdstuk 8 leest u meer over
deze training.

Seksuele vorming

In groep 1 t/m 8 besteden we ook aandacht
aan de seksuele vorming van de kinderen.
We gebruiken daarvoor de methode
“Wonderlijk gemaakt”. Hoewel we vinden dat
het gezin de belangrijkste plek is waar
voorlichting op dit gebied thuishoort, willen
we ook als school onze verantwoordelijkheid
hierin nemen. De Bijbel is voor ons ook op
dit
gebied
het
uitgangspunt.
We
communiceren de onderwerpen die we gaan
behandelen met u, zodat u ze eerst zelf met
uw kind kunt bespreken als u dat wilt.

Computergebruik

De kinderen werken op de computer aan
programma’s die onder andere aandacht
schenken aan taalontwikkeling, kleuren,
vormen, tellen, ordenen en rubriceren. Ook
leren ze computervaardigheden zoals het
opzoeken van informatie en het gebruik van
Word, Excel en Powerpoint bij het maken
van werkstukken. Het internet is op school
gefilterd. De leerkracht houdt altijd toezicht
als leerlingen op de computer werken.
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Culturele vorming

Onze school maakt samen met de
protestants-christelijke scholen uit Brakel,
Zuilichem, Aalst, Poederoijen, Nederhemert,
Bruchem, Kerkwijk, Gameren en Hedel deel
uit
van
de
Culturele
Commissie
Bommelerwaard (CCB). Met deze scholen
organiseren we elk jaar een aantal culturele
activiteiten voor onze leerlingen.
Het belangrijkste criterium waaraan deze
activiteiten moeten voldoen, is dat ze passen
binnen de identiteit van onze school/scholen.
Het ene jaar neemt de onderbouw deel aan
twee projecten en de bovenbouw aan één
project. Het volgende jaar is dat omgekeerd.
Bij deze projecten hoort meestal ook een
leskist met materialen die we kunnen
gebruiken. We werken meestal twee of drie
weken aan een dergelijk project.
Enkele voorbeelden van deze projecten zijn:
 schilderen met een kunstenaar;
 illustraties in kinderboeken;
 ridders en kastelen;
 kamp Vught;
 muziekproject over dieren;
 fotograferen;
 verzamelen (museum);
 boerderijproject.
Als afsluiting van een project brengen we
vaak een bezoek aan een kasteel, een
museum of Kamp Vught, of is er een kleine
expositie op school.

Project

Eenmaal per jaar doen we met de hele
school een onderwijskundig project. Alle
lessen zijn dan afgestemd op een bepaald
thema. Het project kan worden afgesloten
met een kijkavond voor ouders en andere
belangstellenden.
6.3
Niveauverschillen
Bij de hoofdvakken houden we rekening met
de verschillende mogelijkheden van de
kinderen. Er is extra stof voor snelle werkers.
Kinderen die meer moeite met de stof
hebben, mogen vaak iets minder doen.
Natuurlijk is er een minimumpakket dat we
met alle leerlingen proberen te bereiken.
Voor meerbegaafde leerlingen hebben we
een plusuur. Kinderen met een IQ hoger dan
130 kunnen één dagdeel in de week
7

deelnemen aan de plusklas. Deze hebben we
opgezet samen met christelijke basisschool
De Hoeksteen in Wijk en Aalburg en de
Oranje Nassauschool in Veen. De plusklas is
bedoeld voor kinderen van groep 5 t/m 8.
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7.1
Volgen van de ontwikkeling
Kinderen zitten op school om te leren. Het is
belangrijk om hun ontwikkeling goed te
volgen.
Maakt
een
kind
voldoende
vorderingen?
Dat
beoordelen
we
systematisch door:
a. dagelijkse correctie van het gemaakte
werk. Gemaakte fouten kunnen dan zo
vlot mogelijk hersteld worden.
b. gerichte observatie van de kinderen. Niet
alleen het resultaat telt. Ook de manier
waarop een kind werkt en denkt is van
belang. Door te observeren zien we dat
en kunnen we waar dat nodig is
bijsturen.
c. beurten, overhoringen, toetsen en
repetities. Een bepaalde hoeveelheid stof
wordt
overhoord.
Daarmee
wordt
duidelijk of het kind die stof voldoende
beheerst.
d. periodieke
toetsen
van
het
leerlingvolgsysteem. Twee keer per jaar
worden alle kinderen van groep 3 t/m 8
getoetst op woordenschat, (begrijpend)
lezen, spelling en rekenen. Voor de
kinderen uit groep 1 en 2 werken we met
de Leerlijnen Jonge Kind. De leerlingen
die opvallen worden met de intern
begeleider besproken. Zij krijgen daarna
gerichte hulp (zie 7.2).
e. de
IEP-advieswijzer.
Met
deze
advieswijzer bekijken we hoe de kinderen
ervoor staan op de diverse vakgebieden.
De IEP-advieswijzer is een voorbereiding
op de afname van de IEP-eindtoets in
groep 8.
f. de vragenlijst van de Kanjertraining.
Deze vragenlijst geeft inzicht in de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de
kinderen. Ze wordt minimaal één keer
per jaar door alle kinderen ingevuld,
zodat we de kinderen beter kunnen
begeleiden op het sociale gebied.
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Regelmatig worden de vorderingen van alle
leerlingen
in
een
teamvergadering
besproken. Tussendoor heeft de intern
begeleider
regelmatig
contact
met
groepsleerkrachten over leerlingen die extra
zorg krijgen of nodig hebben.

Vastleggen van de ontwikkeling

De groepsleerkrachten verzamelen de cijfers
van het dagelijkse schriftelijke werk, de
overhoringen, toetsen en repetities. De
scores
voor
de
toetsen
van
het
leerlingvolgsysteem (LVS-toetsen) worden
ook vastgelegd en bewaard. Via het
ouderportaal van ParnasSys kunt u de
resultaten van de LVS-toetsen van uw kind
bekijken (zie 10.1).
Samen met een indruk op grond van het
functioneren in de klas, vormen deze
gegevens de basis voor het rapport dat alle
kinderen twee keer per jaar krijgen.
Van ieder kind is een digitaal leerlingdossier
in ParnasSys aangelegd. Dat bevat de
‘alledaagse gegevens’. Wanneer een kind
extra hulp nodig heeft, zijn er onder andere
onderzoeksverslagen, handelingsplannen en
evaluaties van de extra hulp toegevoegd. De
dossiers worden bewaard op een voor
leerlingen niet toegankelijke plaats.

Overleg met de ouders over de ontwikkeling

Na het eerste rapport verwachten wij u op
de 10-minuten-spreekavonden voor groep 1
t/m 8. Bij het tweede rapport (in de laatste
schoolweek) krijgt u de gelegenheid om
telefonisch een afspraak te maken met de
leerkracht van uw kind.
7.2
De ondersteuning van kinderen
met specifieke behoeften

Passend onderwijs

Onze school heeft een zorgplicht voor het
kind dat u aanmeldt of dat al is
ingeschreven. We moeten voor een
passende onderwijsplek voor uw kind
zorgen. Passend wil zeggen: zo dicht
mogelijk bij huis en aansluitend op de
mogelijkheden van uw kind en de wensen
van u als ouders.
Om alle kinderen passend onderwijs te
kunnen geven, werken we samen in
samenwerkingsverband PO De Meierij. Dit is
een samenwerkingsverband van basisscholen
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en speciale (basis)scholen in de gemeenten
Den Bosch, Vught, St. Michielsgestel,
Haaren, Schijndel, Boxtel, Zaltbommel en
Maasdriel.
Het
samenwerkingsverband
streeft ernaar dat leerlingen zo veel mogelijk
in het reguliere onderwijs blijven, eventueel
met extra ondersteuning op maat. Als we uw
kind zelf niet (meer) kunnen ondersteunen,
moeten we dat onderbouwen en aan u
aangeven welke school beter in staat is het
onderwijs en de ondersteuning te geven.
Meer informatie kunt u ook vinden op de
website van het samenwerkingsverband.

Extra hulp van de leerkracht en intern
begeleider

Door observatie van het dagelijks werk, of
door de resultaten van de toetsen van het
leerlingvolgsysteem (LVS-toetsen), kan de
leerkracht bepaalde problemen ontdekken.
In eerste instantie zullen we proberen die
problemen in school op te lossen. De
leerkracht kan zelf extra hulp bieden. Soms
zal ze daarbij de intern begeleider
inschakelen. Deze kan onderzoek doen en
daadwerkelijk hulp bieden. Als extra hulp
noodzakelijk is, wordt dat gemeld of
besproken op de teamvergadering en
verantwoord met een handelingsplan. Extra
hulp wordt altijd overlegd met de ouders. Op
school hebben we tal van naslagwerken,
toetsen en hulpmiddelen om kinderen extra
hulp te kunnen bieden.

Logopedie

Soms hebben kinderen een bepaalde periode
extra ondersteuning nodig voor de uitspraak
of voor de taal. Een logopediste kan vaak
uitkomst
bieden.
Logopediepraktijk
Logowaard heeft een ruimte gehuurd in onze
school. De kinderen kunnen hier onder
schooltijd
terecht
voor
logopedische
ondersteuning.
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Opdidakt

Onze school kan de hulp inroepen van
Opdidakt in Zaltbommel. Opdidakt is een
psychologenpraktijk, die gespecialiseerd is in
de diagnostiek en de behandeling van leeren opvoedingsproblemen. Zo nodig kan
Opdidakt onderzoeken uitvoeren, adviseren
en begeleiden. Uiteraard kan dit pas na
toestemming van de betreffende ouders.

Ondersteuningsarrangement

Voor sommige kinderen is de ondersteuning
van de leerkracht, de intern begeleider en
eventueel externe hulpverleners niet genoeg.
Zij
hebben
bijvoorbeeld
speciale
onderwijsbehoeften op het gebied van leren
of gedrag. We bekijken dan wat nodig is om
binnen onze eigen school op maat
ondersteuning te kunnen bieden. De intern
begeleider regelt de ondersteuning voor het
kind op school. De extra ondersteuning
wordt
beschreven
in
een
onderwijsarrangement. We kijken naar de
mogelijkheden die een kind heeft. Deze
worden
beschreven
in
een
ontwikkelingsperspectief. We overleggen met
ouders over het ontwikkelingsperspectief en
evalueren
regelmatig
of
het
ontwikkelingsperspectief nog past.
Het kan voorkomen dat ondanks ingezette
ondersteuning ouders en/of school zich
zorgen maken of de leerling nog wel
voldoende passend onderwijs kan krijgen op
de reguliere basisschool. We kijken dan of
verwijzing naar een school voor speciaal
(basis)onderwijs
binnen
ons
samenwerkingsverband nodig is.
Als een kind enige tijd op een school voor
speciaal (basis)onderwijs gezeten heeft,
wordt bekeken of het wellicht weer terug
kan komen naar de basisschool.
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7.3
Schorsing en verwijdering
Met de invoering van passend onderwijs is
ook
de
mogelijkheid
tot
schorsing
opgenomen in de Wet op het primair
onderwijs. Het kan zijn dat het gedrag van
een leerling voortdurend zo afwijkend is of
uit
de
hand
loopt,
dat
we
tot
schorsing/verwijdering moeten overgegaan.
Te
denken
valt
aan
ontoelaatbaar
taalgebruik
tegen
medeleerlingen
of
leerkrachten, ernstige misdragingen, die een
bedreiging vormen voor medeleerlingen,
enzovoort. Er geldt dan de volgende
procedure:
- De groepsleerkracht spreekt, na overleg
met de directie, de ouders/verzorgers
aan over de problemen.
- De groepsleerkracht overlegt met de
directie en
er vindt
schriftelijke
verslaglegging plaats.
- Het
schriftelijk
verslag
wordt
teruggekoppeld naar ouders/verzorgers.
- Als het niet tot een oplossing komt,
lichten we het bestuur van de school in.
Het bestuur zal ouders, directeur en
leerkracht
horen.
Als
er
geen
overeenstemming
wordt
bereikt,
probeert het bestuur binnen acht weken
een andere school voor de leerling te
zoeken.
- Definitieve verwijdering wordt per
aangetekend schrijven kenbaar gemaakt.
- Eventueel kan besloten worden om de
leerling in de genoemde periode van acht
weken niet toe te laten op school.
Tijdens deze periode dient de leerling
thuis werk te maken, dat door de
leerkracht nagekeken en besproken
wordt. Tegen het besluit van het bestuur
kunnen de ouders bij het bestuur in
beroep gaan binnen zes weken.
- De directie heeft de bevoegdheid een
leerling voor een periode van drie dagen
te schorsen. Zij doet daarvan mededeling
aan de ouders en het bestuur.
- De directeur brengt de inspecteur op de
hoogte van schorsingen van langer dan
een dag via het internet schooldossier. In
de wet staat dat leerlingen voor
maximaal één week (vijf dagen)
geschorst kunnen worden.
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Treedt er geen verbetering op, dan kunnen
we, na overleg met de inspectie en het
bestuur, tot verwijdering overgegaan.

8 Veiligheid en gezondheid
Scholen hebben een zorgplicht voor de
veiligheid van leerlingen op school. Op onze
school geven we daar veel aandacht aan.
We willen dat alle kinderen zich in hun
basisschoolperiode
optimaal
kunnen
ontwikkelen. Daarvoor moeten ze zich thuis
voelen, zich veilig en geborgen weten.
Voor het basisonderwijs zijn er drie pijlers
van een veilig schoolbeleid:
 de zorg voor veilige voorzieningen;
 deskundig omgaan met calamiteiten;
 zorg voor de sociale veiligheid.
8.1
Zorg voor veilige voorzieningen
In elke school zijn er omstandigheden die
positieve of negatieve invloed hebben op de
veiligheid, de gezondheid en het welzijn van
de medewerkers en de leerlingen. Conform
de Arbowet hebben we onze arbo-risico’s
beschreven en beoordeeld. Dit wordt ook
wel de risico-inventarisatie en –evaluatie
(RI&E) genoemd. Op basis van deze RI&E
heeft de school een plan gemaakt om de
risico’s te beheersen.
De veiligheid op het schoolplein bevorderen
we door toezicht van de leerkrachten, tien
minuten voor aanvang van de school en in
de pauze. Incidenten op het schoolplein
registreren we in een logboek.
8.2
Deskundig
omgaan
met
calamiteiten
Ondanks onze zorg voor de veiligheid kan
zich toch een noodsituatie voordoen, zoals
een ongeval of een brand. De school heeft
minimaal
twee
bedrijfshulpverleners
(BHV’ers). Zij kunnen in geval van nood
handelend optreden. De BHV’ers volgen elk
jaar een herhalingscursus. Ook hebben we
een ontruimings- en calamiteitenplan. Iedere
leerkracht is hiervan op de hoogte.
Daarnaast is het plan in ieder lokaal op een
zichtbare plaats aanwezig. Jaarlijks oefenen
we twee keer een ontruiming.
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leren om verantwoordelijkheid te nemen;
het bevorderen van actief burgerschap
en sociale integratie.

De kanjertraining is opgenomen in de
database van het Nederlands Jeugdinstituut
(NJi)
als
effectief
volgens
goede
aanwijzingen bij pestproblematiek en het
aanleren van sociale vaardigheden.

8.3
Zorg voor sociale veiligheid
Voor
het
inzicht
in
de
sociale
veiligheidsbeleving van leerlingen, ouders en
medewerkers, bevragen we hen periodiek
hoe ze de sociale veiligheid op school
ervaren. Dit is het leerlingen-, ouder- en
personeelstevredenheidsonderzoek.
We besteden veel aandacht aan het
bevorderen van de sociale veiligheid en het
voorkomen van en handelen bij incidenten.
Zo werken we structureel aan de sociaalemotionele ontwikkeling van de kinderen via
de kanjerlessen. Fysieke en sociale
weerbaarheid van leerlingen is een vast
onderdeel van deze training. Daarnaast
hebben we protocollen en regels op het
terrein van:
 pesten;
 omgaan met rouw;
 onderlinge omgang;
 internetgebruik.
Hieronder werken we dit wat verder uit.

Kanjertraining

De kanjertraining bestaat uit een serie lessen
met oefeningen om de sfeer in de klas goed
te houden (preventief) of te verbeteren
(curatief). Al onze teamleden zijn geschoold
om deze kanjertraining te geven. Sinds 2019
zijn we officieel ‘kanjerschool’.
De kanjertraining heeft de volgende doelen:
 het bevorderen van vertrouwen en
veiligheid in de klas;
 het
versterken
van
de
sociale
vaardigheden bij leerlingen;
 beheersing
van
verschillende
oplossingsstrategieën bij pesten en
andere conflicten;
 bewustwording van de eigenheid bij
leerlingen;
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Socialevaardigheidstraining (SOVA)

Als het nodig is, wordt er extra hulp
geboden op het gebied van de sociaalemotionele ontwikkeling. Zo zijn er onder
andere socialevaardigheidstrainingen die
gevolgd kunnen worden in de regio.

Pesten

Pesten wordt op onze school niet
getolereerd. Onder pesten verstaan we: ‘een
systematische psychologische of fysieke
handeling van geweld door een leerling of
een groep leerlingen ten opzichte van één of
meer klasgenoten, die niet meer in staat
is/zijn zichzelf te verdedigen.’
In ons
pestprotocol hebben we beschreven wat we
doen om pesten te voorkomen en tegen te
gaan. Het volledige pestprotocol is op school
in te zien.
We hebben een interne vertrouwenspersoon
die aanspreekpunt is voor leerlingen en
ouders bij pesten of andere problemen. Zij
coördineert ook het pestbeleid.

Omgangsregels

Kinderen varen wel bij een goede sfeer op
school. Een goede band tussen het kind en
de meester of juf is essentieel, maar ook een
goede band tussen leerkrachten en ouders.
Als ouders tevreden zijn over medewerkers,
of medewerkers tevreden zijn over de
ouders, spreken zij dat naar elkaar uit.
Samen zijn we verantwoordelijk voor het
opvoeden en onderwijzen van de kinderen.
Om de communicatie goed te laten verlopen,
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hebben we een aantal gedragsafspraken
gemaakt. Deze vindt u in paragraaf 10.3.

Internetbeleid

Met het oog op hun online veiligheid, kunnen
de leerlingen op school alleen onder toezicht
van de leerkracht gebruik maken van
internet. Het internet is gefilterd. Dat wil
zeggen dat de meeste websites met
ongewenste inhoud niet worden getoond.
Leerkrachten kunnen websites die worden
getoond, maar eigenlijk geblokkeerd zouden
moeten worden, doorgeven aan de ICT'er.
De video's die we bekijken, zijn van tevoren
beoordeeld op onder andere taalgebruik en
aanwezigheid van geweld.
8.4
Jeugdgezondheidszorg
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van
GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling
en gezondheid van leerlingen tijdens de
schoolperiode.
Jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten
en logopedisten doen dit samen met school
en ouders. JGZ beantwoordt vragen van
leerkrachten en ouders op het gebied van
ontwikkeling, gezondheid en opvoeding.
De logopedist komt twee keer per jaar op
school. Dan roept zij alle 5-jarigen om de
beurt uit de klas voor een onderzoek.
Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar
krijgen
een
oproep
voor
een
gezondheidsonderzoek.
Soms blijkt uit het onderzoek door de
doktersassistente dat het kind extra
aandacht nodig heeft. Dan volgt een
uitnodiging voor het spreekuur van de
jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Ook kan het zijn dat JGZ de situatie van het
kind met deskundigen of school wil
bespreken. Dit gebeurt natuurlijk alleen in
overleg met de ouders. Samen bekijken we
wat de juiste hulp is.
De afdeling JGZ is bereikbaar op maandag
t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur: (088)
144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@
ggdgelderlandzuid.nl
Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder
‘Jeugd & Opvoeden’ meer informatie over de
JGZ. Ook is hier betrouwbare informatie over
opvoeden, opgroeien en de gezondheid van
kinderen te vinden.

9 Bijzondere activiteiten
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9.1

Activiteiten

Afscheid groep 8

In de laatste schoolweek neemt groep 8
afscheid van onze school. Elk jaar proberen
we daar iets gezelligs van te maken. Op de
voorlaatste schooldag sluiten we samen met
de ouders en de leerkrachten af met een
bezinnend gedeelte rond Gods Woord. Dan
reiken we ook de getuigschriften en
afscheidsgeschenken uit.

Avondvierdaagse

In de Bommelerwaard wordt elk jaar in de
maand mei of juni een avondvierdaagse
gehouden. Onze school loopt mee met een
vijf- en een tienkilometergroep. Groep 3 en 4
lopen vijf kilometer. Groep 7 en 8 lopen tien
kilometer. Groep 5 en 6 mogen kiezen welke
afstand ze lopen. Met elke groep loopt iedere
avond minstens één volwassenen mee.

Kerstfeest

Op
de
donderdagavond
voor
de
kerstvakantie vieren we op onze school het
kerstfeest. We zingen gezamenlijk liederen.
Daarnaast levert elke groep een eigen
bijdrage aan het programma. Op deze avond
worden ook alle ouders en andere
belangstellenden
uitgenodigd
in
het
kerkgebouw van de Hersteld Hervormde
Gemeente.

Koningsspelen

Wij doen mee met de Koningsspelen op de
daarvoor bestemde dag. We doen dat
rondom het schoolgebouw en eventueel in
de gymzaal. De begeleiding gebeurt door
leerkrachten en ouders.

Schoolkamp

Voor de leerlingen van groep 7 en 8 is er één
keer in de twee jaar in het voorjaar een
schoolkamp. Onder begeleiding van een
aantal leerkrachten gaan de kinderen drie
dagen naar een kampeerboerderij. Daar
hebben ze een leuk programma met zowel
leerzame als ontspannende activiteiten.

Schoolreis

Alle kinderen gaan in de maand mei en juni
op schoolreis. De kinderen van de voorschool
en de groepen 1 en 2 gaan onder schooltijd
naar
een
speeltuin,
dierentuin
of
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recreatiepark. De leerlingen uit de groepen 3
t/m 6 gaan gezamenlijk op schoolreis. De
schoolreis
is
zowel
educatief
als
ontspannend. De totale kosten worden door
de ouders betaald. In de nieuwsbrief wordt u
vooraf geïnformeerd over de bestemming en
de kosten van de reis. De kinderen gaan
eerder weg en komen later thuis dan op de
gewone schooltijden. In het jaar dat groep 7
en 8 niet op kamp gaan, gaan de leerlingen
mee met de schoolreis van groep 3 t/m 6.

Sinterklaasfeest

De leerlingen van de voorschool en van
groep 1 t/m 4 krijgen een presentje. De
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 maken een
surprise voor elkaar.

Sportdag

Samen met de scholen uit Gameren,
Bruchem, Kerkwijk en Nederhemert houden
we voor groep 7 en 8 een sportdag. Deze
vindt plaats op de sportvelden in Gameren,
meestal in de maand mei.
9.2
Protocol excursies
Bij de inschrijving van uw kind geeft u
toestemming voor deelname van uw kind
aan allerlei activiteiten onder schooltijd, zoals
excursies en schoolreizen.
Wij informeren u altijd vooraf als er een
excursie met vervoer plaats gaat vinden. Dit
kan zijn via een berichtje in de nieuwsbrief
voorafgaand aan de excursie, of door een
briefje dat aan de kinderen wordt
meegegeven.
Als u zich opgeeft om te rijden, moet u op
het invulstrookje aangeven dat u in het bezit
bent van een geldig rijbewijs, met
vermelding van het rijbewijsnummer.

inzittendenverzekering (SIV) hebben. De
leerkracht vraagt dit na. In geen geval mag
het aantal kinderen dat wordt vervoerd het
aantal
(mee)verzekerde
personen
overschrijden.
Alle kinderen moeten een gordel dragen.
De groepsleerkracht maakt vooraf een
indeling welke kinderen bij wie in de auto
zitten. Deze indeling is op papier terug te
vinden. Een exemplaar van de lijst wordt
meegenomen en er blijft een kopie achter bij
de directie.
Alle bestuurders ontvangen bij voorkeur een
routebeschrijving, maar in elk geval het
adres
en
telefoonnummer
van
de
bestemming.
Ook
krijgen
zij
een
telefoonnummer
voor
‘noodgevallen’,
bijvoorbeeld het mobiele nummer van de
leerkracht of het telefoonnummer van
school.
Het is absoluut niet de bedoeling dat ouders
op de terugweg van de excursie met de
kinderen een ‘stop/ uitstapje/ omweg’ maken
om bijvoorbeeld een ijsje te eten.
Na afloop van de excursie moeten alle
kinderen zich in het klaslokaal melden, ook
als de terugkeer al na schooltijd is. De
leerkracht kan zo controleren of alle ouders
en kinderen weer veilig terug zijn.

10
Ouderbetrokkenheid en
communicatie
10.1 Meeleven
Het is voor de ontwikkeling van uw kind heel
wezenlijk dat u thuis en op school meeleeft.
Dat kan bijvoorbeeld door uw kind te
stimuleren en te helpen bij het huiswerk, de
resultaten en de ontwikkeling van uw kind in
brede zin te volgen en belangstelling te
tonen voor allerlei schoolse zaken. Om de
betrokkenheid te bevorderen, hebben we
een aantal middelen beschikbaar:

Algemene schriftelijke en digitale informatie

Onze school kiest ervoor om alleen ouders te
laten rijden die een geldige ongevallen/
inzittendenverzekering (OIV) of schade/
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We vinden het belangrijk dat u voldoende
weet over de school en het onderwijs. We
informeren
u
via
schoolkranten,
nieuwsbrieven, jaarkalenders en deze
schoolgids. Ook op de website van onze
school
(www.cbsderegenboognieuwaal.nl)
kunt u informatie vinden. Aan het begin van
het cursusjaar krijgt u een brief met
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algemene informatie over het reilen en zeilen
in de groep van uw kind, het zogenaamde
groepsnieuws.

ParnasSys en BasisOnline

Als ouders kunt u een account aanvragen
van
Ouderportaal
ParnasSys
via
administratie@dehoeksteencbs.nl. In dit
ouderportaal kunt u de resultaten van uw
kind op de Cito-toetsen inzien. Het portaal is
te
benaderen
via
de
site
https://ouders.parnassys.net
Ook geven wij steeds meer informatie door
via de BasisOnline app. U wordt jaarlijks
uitgenodigd om deze app te activeren.

Mondelinge informatievoorziening

Elk jaar is er een jaarvergadering voor de
leden van de schoolvereniging.
Daarnaast krijgen de ouders van alle
groepen elk jaar een uitnodiging voor de
jaarvergadering
van
de
activiteitencommissie. Op deze avond wordt
u geïnformeerd over allerlei zaken rondom
onze school.

Contacten over uw kind

Bij de aanmelding van uw kind, heeft u een
gesprek met de directie. De gang van zaken
op school wordt dan besproken.
Jaarlijks nodigen wij u in september uit voor
het oudervertelgesprek. U krijgt dan de
mogelijkheid om de leerkracht te vertellen
over uw kind.
Ook nodigen we u uit voor het bespreken
van de rapporten en voor tentoonstellingen
bij projecten of acties.
Als we bij uw kind leer- en/of
gedragsproblemen
zien,
neemt
de
groepsleerkracht contact met u op, evenals
bij (langdurige) ziekte of andere bijzondere
omstandigheden.
Een huisbezoek vindt eventueel plaats op
verzoek van ouders of leerkracht.

Informatie aan
samenleven

ouders

die

niet

meer

Onze
school
heeft
een
protocol
"informatievoorziening
aan
gescheiden
ouders". Het protocol bevat richtlijnen over
bijvoorbeeld de informatievoorziening, wie
een oudergesprek mag voeren, waar het
thuisbezoek plaatsvindt en door wie van de
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ouders verlof kan worden aangevraagd. Het
protocol is op te vragen bij de directeur.
Als een kind van gescheiden ouders op
school wordt aangemeld, wordt een
vragenlijst ingevuld over praktische zaken,
zoals de verblijfplaats van het kind en de
contactgegevens van beide ouders. Als uw
kind al op school zit, verwachten we dat u
wijzigingen in de thuissituatie direct meldt bij
de directeur. Dit is van groot belang voor
een goede communicatie en voor het welzijn
van uw kind.
10.2 Meedenken en -werken
Op diverse manieren kunnen ouders
meedenken en meewerken in de school:

Praktische hulp

Bij allerlei dingen kunnen ouders praktische
hulp bieden. Bij het schoonmaken, bij het
schilderen, bij excursies, bij het kaften van
boeken, bij het onderhoud van gebouw en
terreinen, enzovoort.

Activiteitencommissie

Wij vinden het fijn dat we op de
medewerking van ouders kunnen rekenen
als er een beroep op hen wordt gedaan. De
activiteitencommissie van onze school is een
belangrijke schakel tussen school en ouders.
Deze commissie helpt mee met het
verzorgen
van
het
kerstfeest,
de
koningsspelen,
de
schoolreis,
de
avondvierdaagse, enzovoort.
Elke eerste vrijdagavond van de maand
wordt oud papier opgehaald, behalve in de
maand augustus. De opbrengsten zijn voor
de kas van de activiteitencommissie. Bij
toerbeurt worden de ouders ingedeeld om
het oud papier mee op te halen.
Elke ouder kan lid worden van de
activiteitencommissie. Het bestuur van de
activiteitencommissie bestaat uit ouders van
wie kinderen onze school bezoeken en die
instemmen met de grondslag van de school.
Eenmaal per jaar is er een jaarvergadering
(in oktober), waarvoor alle ouders worden
uitgenodigd. Ook is er een gezamenlijke
vergadering van medezeggenschapsraad,
activiteitencommissie, bestuur en directie
van de school.
Het reglement van de activiteitencommissie
ligt op school ter inzage.
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Medezeggenschapsraad (MR)

De MR van onze school bestaat uit een
oudergeleding van twee personen en een
personeelsgeleding van twee personen. De
MR heeft adviserende en instemmende
bevoegdheden. Op onze school probeert de
MR in goede harmonie met bestuur en
directie over zaken na te denken en te
beslissen.
De MR wordt financieel gefaciliteerd door het
bestuur en indien gewenst zijn er
mogelijkheden voor scholing. De MR legt
tijdens
de
jaarlijkse
gecombineerde
vergadering met de activiteitencommissie
(oktober) verantwoording af over datgene
wat het afgelopen jaar gedaan is. Het MRreglement ligt op school ter inzage.
Eén lid van de MR wordt afgevaardigd naar
de
GMR
(Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad)
van
de
schoolvereniging. Daarin heeft ook een MRlid van CBS De Hoeksteen uit Wijk en
Aalburg zitting. De GMR-leden bespreken
punten die beide scholen aangaan.

10.3 Omgangsregels
We vinden het heel belangrijk dat de
communicatie tussen de ouders, het
schoolteam en het bestuur prettig verloopt.
We zijn immers samen verantwoordelijk voor
de opvoeding van en het onderwijs aan de
kinderen. Daarom hebben we de volgende
uitgangspunten voor de communicatie
geformuleerd, die passen bij de normen en
waarden die de school nastreeft:
Medewerkers en ouders
 geven elkaar de gelegenheid om hun
mening naar voren te brengen;
 luisteren naar elkaar;
 informeren elkaar zo volledig mogelijk
over en weer;
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 respecteren elkaar.
Laten we samen voorkomen dat er
impulsieve dingen gedaan of gezegd worden.
Als iemand geïrriteerd of boos reageert, dan
stoppen beide partijen het gesprek. Het
gesprek wordt, indien mogelijk, in een later
stadium zo spoedig mogelijk voorgezet.
Indien nodig is er een time-out van twee
dagen.
10.4 Klachtenregeling
Onze school heeft een regeling voor klachten
over gedrag/beslissingen/nalatigheid van
medewerkers of het bestuur. De volledige
klachtenregeling ligt ter inzage op school. U
kunt via de directeur, het bestuur of de
vertrouwenspersoon inzage krijgen in deze
klachtenregeling. Hieronder volgt een
samenvatting.

Route

De gebruikelijke route is dat u uw klacht
eerst bepreekt met de betrokkene,
bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen
niet uit, dan kan de directie erbij betrokken
worden. De directie is dan contactpersoon.
Als ook dit overleg niet tot resultaat of
overeenstemming leidt, kunt u terecht bij het
bestuur
en
daarna
bij
de
vertrouwenspersoon van onze school,
mevrouw C. v.d. Berg, Nichtenhofstraat 30,
5313 AW te Nieuwaal, tel. 0418 561901.
Kan de zaak dan nog niet opgelost worden,
dan
kunt
u
de
klachtencommissie
inschakelen. Onze school is aangesloten bij
de klachtencommissie van Verus te
Woerden. Het adres is:
Klachtencommissie Christelijk Onderwijs
Houttuinlaan 5b
3447 GM Woerden.
Als de directeur, het bestuur of de
vertrouwenspersoon een klacht ontvangen,
handelen zij deze in principe af. Als u dit
direct of in de loop van de afhandeling wilt,
sturen zij de klacht echter door naar de
klachtencommissie. Ook als ze vermoeden
dat de klacht betrekking heeft op een
strafbaar feit, sturen ze de klacht door naar
de klachtencommissie. Het doorsturen van
de klacht gebeurt binnen twee weken na het
indienen of nadat u daarom vraagt.
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U kunt uw klacht niet met betrokkenen
bespreken

Kunt u uw klacht niet met de betrokkenen
bespreken, dan kunt u zich tot de
vertrouwenspersoon
wenden
(zie
contactgegevens onder het kopje ‘route’). De
vertrouwenspersoon bekijkt of ze de klacht
op kan lossen of dat de klacht doorgestuurd
wordt naar de klachtencommissie. De
vertrouwenspersoon heeft een brugfunctie
tussen u en de school en/of tussen u en de
klachtencommissie.

Klachtentermijn

Klachten moeten zo spoedig mogelijk, maar
(op een enkele uitzondering na) uiterlijk
binnen drie maanden na de gedragingen
en/of beslissingen of het nalaten daarvan
ingediend worden.

Klachtenafhandeling

Bij de behandeling van de klacht kunt u zich
op eigen kosten laten bijstaan door een
raadsman. De klachtencommissie heeft het
recht bestuursleden, personeelsleden en
leerlingen te horen. Zij moeten aan de
oproep gehoor geven. De klachtencommissie
brengt een schriftelijk oordeel uit aan het
schoolbestuur. Het schoolbestuur moet
vervolgens binnen vier weken aan de klager,
de aangeklaagde, de klachtencommissie, de
directeur
en
de
vertrouwenspersoon
meedelen of het bestuur het oordeel over de
gegrondheid van de klacht deelt en welke
maatregelen het, indien nodig, zal nemen.

Zedenmisdrijf

Als de klachtencommissie oordeelt dat een
klacht betrekking heeft op een zedenmisdrijf,
moet het schoolbestuur, in overleg met de
vertrouwensinspecteur, aangifte doen bij een
opsporingsambtenaar.
Aan
de
onderwijsinspecteur wordt gemeld dat
aangifte gedaan is.
10.5 Privacyregels
Onze privacyregels zijn opgeschreven in een
privacyreglement en voldoen aan nationale
en internationale privacy- wetgeving. Een
samenvatting van dit reglement kunt u
bekijken op de website van onze school. Het
volledige reglement is in te zien op school.
Op verzoek sturen we u een digitale versie
toe. In het reglement is vastgelegd welke
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gegevens we verzamelen, waarom we dit
doen, wie toegang heeft tot de gegevens en
hoe we deze informatie beschermen.

Waarom hebben we deze informatie nodig?

De school heeft persoonsgegevens nodig om
uw kind(eren) in te kunnen schrijven en om
onderwijs te geven. Denk bijvoorbeeld aan
het aanmaken van een schoolaccount, het
dagelijks lesgeven en het bijhouden van de
prestaties op school. Een ander doel is het
informeren van de overheid. Wij gebruiken
de persoonsgegevens alleen als het nodig is:
 om de onderwijsovereenkomst na te
komen;
 omdat het hoort bij de (wettelijke) taak
van school;
 omdat we ons moeten houden aan
afspraken met andere partijen;
 omdat we de leerlingen en hun
bezittingen willen beschermen;
 omdat het noodzakelijk is voor het
algemeen belang;
 of omdat wij er zelf een gerechtvaardigd
belang bij hebben.
(Een voorbeeld van een gerechtvaardigd
belang is het met beveiligingscamera’s
maken van beeldmateriaal waarop kinderen
en andere personen te zien zijn. Wij hebben
met het oog op de veiligheid van de
schoolgemeenschap en de beveiliging van
het gebouw een gerechtvaardigd belang bij
het maken van deze beelden.)
Natuurlijk staat de bescherming van de
privacy voorop en hebben we maatregelen
genomen om de persoonsgegevens van u en
uw kind(eren) te beschermen. Sommige
gegevens gebruiken wij alleen met uw
toestemming. Om welke gegevens dit gaat
en waarvoor wij precies toestemming nodig
hebben,
kunt
u
lezen
op
het
toestemmingsformulier
dat
u
jaarlijks
ontvangt via BasisOnline.

Geven we persoonsgegevens aan anderen?

Ja, maar slechts in beperkte gevallen. Wij
zijn wettelijk verplicht gegevens te delen met
de overheid en we delen gegevens van uw
kind(eren) met zorgverleners als dit
noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij een
ongeval). Als externe partijen werk doen
voor
de
school,
ontvangen zij de
persoonsgebonden informatie die nodig is
om de werkzaamheden uit te kunnen
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voeren. Denk aan leveranciers van digitale
leermiddelen
en
toetsen, de
(leerlingen)administratie van de school, de
GGD, de schoolfotograaf, enzovoort. Een
overzicht van de externe partijen is
opgenomen in het register van verwerkingen
dat in te zien is bij de administratie van de
school. Op verzoek verstrekken we het
digitaal. Met deze partijen maakt de school
altijd duidelijke afspraken over privacy, zodat
de persoonsgegevens van u en uw
kind(eren) ook bij hen goed beschermd zijn.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Onze school bewaart persoonsgegevens op
servers en op papier niet langer dan nodig is.
De meeste informatie wordt uiterlijk twee
jaar na het verlaten van de school
verwijderd. Soms is het nodig om gegevens
langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat de
wet dit verplicht.

Welke rechten heeft u?

U kunt een kopie opvragen van de
persoonsgegevens die door de school
worden gebruikt. Ook kunt u de school
vragen gegevens aan te passen of te wissen
als u van mening bent dat de informatie niet
klopt of onvolledig is. De school is verplicht
om persoonsgegevens te wissen of niet meer
te gebruiken als de gegevens niet meer
nodig zijn, u de gegeven toestemming
intrekt of bezwaar maakt tegen het gebruik
van deze gegevens.
Daarnaast heeft u het recht om de gegevens
die u zelf aan onze school hebt verstrekt,
mee te nemen. Wij geven u op verzoek de
gegevens mee in een makkelijk mee te
nemen vorm.

Vragen?

Als u vragen hebt of meer wilt weten over
privacy op school, kunt u contact opnemen
met de functionaris gegevensbescherming
(FG). De functionaris gegevensbescherming
op onze school is Peter Bults. Hij is
bereikbaar
via
het
mailadres
support@fgplein.nl.
10.6 Ouderbijdrage
De school en de activiteitencommissie
besteden elk jaar een flink bedrag aan extra
uitgaven, boven de financieringen die we
van het ministerie krijgen. Dit bedrag wordt
gebruikt om extra dingen aan te schaffen,
zoals psalmboekjes voor groep 5, Bijbels
voor groep 6 en kerstboekjes voor alle
leerlingen. Verder worden hiervan excursies,
buskosten en dergelijke betaald. Om dit alles
te kunnen bekostigen, is er een vrijwillige
ouderbijdrage ingesteld. Deze bedraagt:
€ 30,00 voor het eerste kind;
€ 15,00 voor het tweede kind;
€ 10,00 voor elk volgend kind.
Jaarlijks wordt u na de kerstvakantie
hierover benaderd. U kunt het bedrag
overmaken op bankrekening NL33 RABO
0373 3029 91.
Wij gaan ervan uit dat alle ouders hun
verantwoordelijkheid hierin nemen. Als u
aantoont dat u niet aan de verplichting kunt
voldoen,
is
er
een
reductieen
kwijtscheldingsregeling.

Vindt u dat onze school niet zorgvuldig
omgaat met de persoonsgegevens van u en
uw kind(eren)? Neem dan eerst contact op
met de functionaris gegevensbescherming
van onze school om dit te bespreken. Helpt
dit niet en wilt u een klacht indienen? Dat
kan bij de klachtencommissie van de school
of direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens
via het contactformulier op hun website
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Zij kunnen dan besluiten tot het starten van
een onderzoek.
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Wij werken vanuit de christelijke identiteit.

11 De schoolontwikkeling



Onderwijs blijft in beweging. Zolang de
maatschappij verandert, verandert ook het
onderwijs. Op De Regenboog proberen we
een zorgvuldig beleid te voeren. Aan de ene
kant willen we bewaren wat goed werkt en
aan de andere kant willen we vernieuwingen
toepassen waar het beter kan. De identiteit
van onze school en de zorg voor het kind als
geheel staan daarbij centraal.
11.1 Gerealiseerde verbeteringen
In de afgelopen jaren hebben we de
volgende verbeteringen gerealiseerd:

Leerlingvolgsysteem

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 worden
minstens twee keer per jaar getoetst op
spelling, (begrijpend) lezen en rekenen.
Daardoor kunnen we zien wie er opvallen.
Aan die kinderen wordt dan gericht extra
hulp geboden, zodat hun ontwikkeling weer
de goede kant op kan gaan.
De ontwikkeling van de kinderen uit groep 1
en 2 volgen we aan de hand van de
Leerlijnen Jonge Kind
Regelmatig
doen
leerkrachten
en
directieleden
cursussen
om
hun
bekwaamheid te verbeteren. Zo blijven we
op de hoogte van de nieuwste inzichten.

Methodevernieuwing
Stapsgewijs
lesmethoden.

vernieuwen

we

onze

Plusklas

Kinderen met een IQ hoger dan 130 kunnen
één dagdeel in de week deelnemen aan een
plusklas. De plusklas hebben we samen
opgezet met christelijke basisschool De
Hoeksteen uit Wijk en Aalburg en de Oranje
Nassauschool in Veen.
11.2 Schoolplan 2019-2023
In ons schoolplan hebben we de gewenste
ontwikkeling voor de komende jaren
beschreven. Het team, ouders en leerlingen
hebben daarvoor input geleverd. De doelen
die we stellen, hebben we gekoppeld aan de
vijf uitspraken in onze visie:
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Wij
werken
grondhouding.




vanuit

een

positieve

uitbouwen van het vertrouwen dat wij in
kinderen hebben;
versterken van het pedagogisch klimaat;
verbeteren van de sociale veiligheid.

Wij zien elk kind.








Nascholing en begeleiding

versterken van de zichtbaarheid en
werken aan de christelijke identiteit in de
school.





maken van diepte-analyses vanuit het
leerlingvolgsysteem;
efficiënter organiseren van het onderwijs,
om de kwaliteit verder te versterken;
regelmatige informatieverstrekking aan
ouders over de doelen en resultaten van
de school;
aanschaf van verschillende nieuwe
methoden;
het plusuur voor meerbegaafden verder
ontwikkelen en borgen;
opstellen en implementeren van een plan
gericht op een grotere inzet van digitale
middelen in het onderwijs;
vergroten van het doelbewustzijn &
doelgericht handelen van teamleden en
kinderen;
kinderen op meerdere manieren laten
leren (meervoudige intelligentie);
handhaven van de basisondersteuning op
minimaal vier niveaus;
opnieuw
invoeren
van
het
kwaliteitsinstrument
Werken
met
kwaliteitskaarten (WMK).

We laten de school een baken van rust zijn.





een rustigere,
gestructureerde en
leerrijke leeromgeving ontwikkelen;
kinderen bewust maken van sociale
media en hoe daarmee om te gaan;
herinrichten van het schoolplein voor de
bovenbouw;
realiseren van een groen schoolplein voor
de bovenbouw.

Wij doen aan talentontwikkeling.


het bekwaamheidsdossier meer van de
teamleden maken;
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bewust zijn van en inzetten van talenten
van teamleden;
uitbouwen van de inzet van ouders bij
activiteiten op school.

Wij geven kinderen eigenaarschap.






kinderen meer van en met elkaar laten
leren;
uitbouwen van het groepsoverstijgend
werken;
ontwikkelen van een doorgaande lijn
zelfstandigheid;
versterken van het eigenaarschap van de
leerlingen, om de intrinsieke motivatie
van de kinderen te versterken;
voeren van kindgesprekken.

11.3 Relatie school en omgeving
De school is geen eiland. Ze heeft ook te
maken met haar omgeving.
Op directieniveau zijn er gesprekken met
andere
(christelijke/reformatorische)
basisscholen in de regio. Daarnaast zijn er
contacten met scholen voor voortgezet
onderwijs, onder andere in Wijk en Aalburg,
Zaltbommel,
Gorinchem
en
’sHertogenbosch.
In het kader van voor- en vroegschoolse
educatie (VVE) zijn er regelmatig gesprekken
met de gemeente en het consultatiebureau.
Van Driestar Hogeschool te Gouda en het
Hoornbeeck College uit Amersfoort krijgen
wij soms aanstaande leerkrachten of
onderwijsassistenten die het vak willen leren.
Met het gemeentebestuur wordt regelmatig
overlegd over beleidszaken en over allerlei
zaken rond de school.

12 De resultaten van onze
school
Vanuit onze missie, visie en doelen willen we
veel bereiken met het onderwijs aan onze
leerlingen. Hoe zien we of we de gewenste
kwaliteit halen? De resultaten van onze
leerlingen zijn indicatoren van onze kwaliteit.
Daarnaast geven kwaliteitsmetingen bij
ouders, leerlingen en personeel en het
inspectieoordeel inzicht in onze kwaliteit.
12.1 Toetsen leerlingvolgsysteem
Leerlingen van groep 3 t/m 8 worden
tweemaal
per
jaar
getoetst
op
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woordenschat, (begrijpend) lezen, spelling
en rekenen. Omdat onze groepen klein zijn,
worden de resultaten sterk beïnvloed door
de individuele capaciteiten van onze
leerlingen. De resultaten lagen de afgelopen
jaren op of boven het gemiddelde, met een
enkele kleine afwijking naar beneden en
verschillende (grote) uitschieters naar boven.
12.2 IEP-toets
Op De Regenboog nemen alle leerlingen van
groep 8 deel aan de IEP-eindtoets. Deze
toets biedt de gelegenheid de leerprestaties
op de hoofdvakken te vergelijken met die
van andere scholen. Vanwege het lage
leerlingenaantal in groep 8 (minder dan tien
leerlingen) is het niet reëel om een
vergelijking te maken met het landelijk
gemiddelde. Wanneer we de gegevens
loskoppelen van de individuele capaciteiten
van de kinderen, kunnen we voorzichtig iets
zeggen over het onderwijs op onze school.
12.3 Verwijzingen naar het speciaal
(basis)onderwijs
De laatste vier jaar is op onze school één
leerling verwezen naar het speciaal
basisonderwijs en één leerling naar het
speciaal onderwijs.
12.4 Kwaliteitsmetingen
Om onze kwaliteit te waarborgen, meten we
periodiek hoe het personeel, de ouders en
de kinderen tegen de kwaliteit van De
Regenboog aankijken. Hiervoor maken we
gebruik van “Werken met kwaliteitskaarten”
(WMK) Door het invullen van de
kwaliteitskaarten, krijgen we onze sterke
punten en verbeterpunten in beeld. Het
onderzoek onder ouders en leerlingen wordt
in
het
schooljaar
2019-2020
weer
afgenomen.
12.5 Inspectieonderzoek
Alle scholen in het basisonderwijs en het
voortgezet onderwijs worden ten minste
eens per vier jaar bezocht door de inspectie.
Jaarlijks maakt de inspectie een analyse van
elke school op basis van de informatie die de
inspectie
al
heeft,
zoals
de
leerlingenresultaten, het jaarverslag van het
bestuur
en
eventuele
signalen
van
bijvoorbeeld personeel en ouders.
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In september 2018 heeft de inspectie een
rapport opgesteld naar aanleiding van het
vierjaarlijks onderzoek bestuur en school. De
bevindingen van de inspectie kunt u vinden
op hun website www.owinsp.nl.

13 Schooltijden en verlof
13.1 Schooltijden
Op onze school hanteren we een
continurooster. Dit betekent dat uw kind
overblijft in de eigen groep, meestal met de
eigen leerkracht. Na het eten gaan de
kinderen een kwartier buiten spelen. De
schooltijden zijn als volgt:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8:30 - 14:30 uur
woensdag:
8.30 - 12.15 uur
pauze:
10.15 - 10.30 uur
Groep 1 en 2 zijn vrij op maandag- en
vrijdagmiddag (vanaf 12.00 uur).
Groep 3 en 4 is vrij op vrijdagmiddag (vanaf
12.00 uur).
13.2 Schoolverzuim
De richtlijnen van de gemeente Zaltbommel
ten aanzien van schoolverzuim door kinderen
nemen we hieronder over. U kunt hieronder
zelf zien wanneer u wel of niet gegronde
redenen hebt om te verzuimen.

Algemeen

In de leerplichtwet wordt de leerplicht
geregeld. Volgens de leerplichtwet moeten
ouders of verzorgers ervoor zorgen dat hun
kind de school geregeld bezoekt. De
leerplicht geldt vanaf de eerste dag van de
maand nadat een kind 5 jaar is geworden tot
het einde van het schooljaar waarin het 16
jaar is geworden, of tot het einde van het
twaalfde schooljaar. De meeste kinderen
gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze
vallen dan nog niet onder de leerplichtwet.
Voor hen gelden wel de regels die de school
schoolgids 2019-2020

voert over aanwezigheid en het volgen van
het onderwijs.
Volgens de leerplichtwet moet een kind de
school geregeld bezoeken. Dat houdt in dat
geen lestijd verzuimd mag worden zonder
gewichtige omstandigheden en/of geldige
redenen. Met alle scholen in de gemeente
Zaltbommel
zijn
daarover
afspraken
gemaakt.
De
school
is
verplicht
absentielijsten bij te houden en de
leerplichtambtenaar bij 'problemen' te
waarschuwen.
De volledige versie van de verlofregeling ligt
ter inzage op onze school. Heeft u een
vraag, richt u zich dan tot de directeur.

Procedure aanvraag verlof

1. De aanvraag voor verlof//geoorloofd
verzuim moet ruim van tevoren (bij
voorkeur minimaal zes weken van
tevoren) worden ingediend bij de
directeur
van
de
school
(bij
vakantieverlof dienen ouders eerst verlof
aan te vragen en daarna eventueel de
boeking te regelen).
2. De
directeur
hanteert
bij
het
beantwoorden
van
de
aanvraag
onderstaande criteria voor toekennen of
weigeren van het verlof, conform de
wetgeving.
3. In geval van twijfel neemt de directeur
persoonlijk contact met de ouders op.
4. Bij een overschrijding van een totaal van
tien dagen (in één keer of in totaal in één
schooljaar) is goedkeuring van de
leerplichtambtenaar
nodig.
De
leerplichtambtenaar vraagt advies aan de
school alvorens een beslissing te nemen.

Criteria voor toekennen van verlof

De directeur van de school mag voor ten
hoogste tien lesdagen (aaneengesloten of in
totaal gedurende één schooljaar) verlof
geven bij gewichtige omstandigheden. Een
verlofaanvraag voor meer dan tien dagen
wordt
behandeld
door
de
leerplichtambtenaar. In een dergelijke
situatie wordt er wel overlegd met de
schooldirecteur. Bij een beslissing moeten de
directeur van de school en/of de
leerplichtambtenaar
het
algemeen
onderwijsbelang
afwegen
tegen
het
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persoonlijk belang van het kind en zijn gezin.
Let op: toestemming voor verlof mag nooit
gegeven worden in de eerste twee weken
van een nieuw schooljaar.


Gewichtige omstandigheden zijn:
 verhuizing;
 huwelijk van bloed- of aanverwanten tot
en met de derde graad;
 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig
huwelijksjubileum
van
ouders
en
grootouders;
 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van
ouders en grootouders;
 het vervullen van plichten door het kind
die
voortvloeien
uit
godsdienst/
levensovertuiging;
Een leerling krijgt geen verlof voor
carnaval, omdat dit, ondanks de
religieuze oorsprong, geen religieus feest
is. Carnaval duurt van vrijdag- tot
dinsdagavond. Binnen deze periode zijn
er voldoende mogelijkheden om na
schooltijd iets voor schoolkinderen te
organiseren.
 ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en
aanverwanten tot en met de derde
graad: periode in overleg met de
directeur, bij meer dan tien lesdagen
verlof is een beslissing van de
leerplichtambtenaar noodzakelijk;
 overlijden van bloed- en aanverwanten in
de eerste graad, de tweede, de derde en
vierde graad: periode in overleg met de
directeur, bij meer dan tien lesdagen
verlof
is
een
beslissing
leerplichtambtenaar noodzakelijk;
 verlof vanwege door school noodzakelijk
geachte therapie die niet op school
plaats kan vinden. In voorkomende
gevallen dient op verzoek een verklaring
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van
een
arts,
psycholoog
of
maatschappelijk werker te worden
ingeleverd, waaruit blijkt dat het verlof
noodzakelijk is.
verlof vanwege, naar het oordeel van de
directeur, belangrijke redenen.

Bijzondere talenten
Sommige kinderen hebben bijzondere
talenten op het gebied van sport of kunst.
Het kan zijn dat zij hiervoor lessen moeten
verzuimen. De leerplichtwet biedt hiervoor
echter geen vrijstellingsmogelijkheid. Wel is
het mogelijk hierover afspraken te maken
met de schooldirecteur. Deze afspraken
worden jaarlijks aan het begin van het
schooljaar gemaakt. Incidentele verzoeken
vallen buiten deze regeling. Bij een
overschrijding van tien lesdagen is overleg
met de leerplichtambtenaar een vereiste.
Vakantie onder schooltijd
De leerplichtwet stelt heel duidelijk dat
vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk
is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de
volgende
voorwaarden,
kan
een
schooldirecteur op verzoek extra vakantie
toestaan:
1. Tenminste één van de ouders heeft een
beroep
met
seizoensgebonden
werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de
agrarische sector en de horeca. Hiervan
dient bewijs overlegd te worden, zoals
een werkgeversverklaring.
2. Het gezin kan in geen van de
schoolvakanties (dus zowel niet in de
zomer-, herfst-, kerstvakantie als tijdens
een van de andere vakantieperiodes) in
één schooljaar twee weken aansluitend
met vakantie.
3. De extra vakantie valt niet in de eerste
twee weken van het schooljaar.
Geen gewichtige omstandigheden zijn:
 vakantiebezoek in een goedkopere
periode of in verband met een speciale
aanbieding;
 vakantie tijdens schooltijden bij gebrek
aan
andere
boekingsmogelijkheden,
vooral ontstaan door te laat boeken;
 een uitnodiging van familie of vrienden
om buiten de schoolvakanties op
vakantie te gaan of om huwelijksjubileum
van ouders/grootouders in het buitenland
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te vieren voor meer dan het aantal
toegestane dagen, zoals hierboven is
vermeld;
eerder vertrek of latere terugkeer in
verband met (verkeers)drukte;
verlof voor een kind, omdat andere
kinderen uit het gezin al vrij zijn of nog
vrij zijn;
het niet samenvallen van vakanties van
kinderen, bijvoorbeeld omdat men op
vakantie wil met familie/vrienden uit een
andere regio of omdat uw kinderen op
verschillende scholen zitten;
eerder afreizen, omdat men voor een
bepaalde tijd het vakantieadres bereikt
moet hebben (wegens huurperiode
vakantiehuis bijvoorbeeld);
de vakantie is al geboekt (en betaald)
voordat toestemming van de school is
gevraagd en verkregen. Ook al zijn er
geen annuleringsmogelijkheden;
vakantie in verband met gewonnen prijs;
deelname aan sportieve of culturele
evenementen buiten schoolverband zoals
activiteiten van verenigingen, zoals
scoutingof
voetbalkamp,
tenzij
Nederland
officieel
wordt
vertegenwoordigd (m.u.v. bijzondere
talenten).

Procedure melding ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim of het vermoeden van
ongeoorloofd verzuim moeten wij melden bij
de leerplichtambtenaar. Naar aanleiding van
deze melding ontvangen de ouders een
waarschuwingsbrief met het verzoek contact
op te nemen met de leerplichtambtenaar.
Tijdens
het
contact
met
de
leerplichtambtenaar moeten zij uitleggen wat
de reden was dat hun kind(eren) afwezig
was/waren. Naar aanleiding van dit contact
volgt
er
een
oordeel
van
de
leerplichtambtenaar. Dit wordt zowel ouders
als school schriftelijk medegedeeld. Er zijn
de volgende resultaten mogelijk:
 Het contact heeft geleid tot afdoende
verklaring en er worden verder geen
stappen ondernomen.
 Er volgt een waarschuwing.
 Er wordt een zorgmelding gedaan (indien
het verzuim een signaal is van een
zorgelijke situatie).
 Er volgt een Halt-verwijzing (mini-procesverbaal).
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 Er volgt een proces-verbaal.
Indien ouders al eerder een waarschuwing
hebben
gehad
wegens
ongeoorloofd
verzuim, wordt bij wederom een oordeel van
ongeoorloofd verzuim een proces verbaal
opgemaakt.

Bezwaar

Tegen besluiten in de zin van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) zijn bezwaar en
beroep mogelijk. Dit geldt ook in het geval
van een aanvraag voor verlof. Ouders
moeten een bezwaarschrift binnen zes
weken indienen bij het bestuursorgaan
(directeur of leerplichtambtenaar) dat het
besluit heeft genomen.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
ten minste de volgende gegevens bevatten:
 naam en adres van belanghebbende;
 dagtekening (datum);
 omschrijving van het besluit dat is
genomen;
 argumenten die duidelijk maken waarom
de aanvrager niet akkoord gaat met het
besluit.
De indiener krijgt de gelegenheid om het
bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna
krijgt de aanvrager schriftelijk bericht van
het besluit dat over het bezwaarschrift is
genomen. Dit gebeurt binnen acht weken.
Zijn de ouders het dan nog niet eens met het
besluit, dan kunnen ze op grond van de Awb
binnen zes weken schriftelijk beroep
aantekenen
bij
de
Arrondissementsrechtbank,
sector
Bestuursrecht. Een beroepschrift indienen
heeft geen schorsende werking.
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14 Praktische informatie
In dit hoofdstuk treft u allerlei praktische
zaken aan op alfabetische volgorde.

Acties

Elk jaar organiseert de activiteitencommissie
diverse acties om geld in te zamelen voor
algemene onderwijsdoeleinden. Ook doen
wij incidenteel mee aan andere acties, zoals
de actie Schoolmaatjes of acties van andere
goede doelen, zoals ZOA vluchtelingenzorg.

Batterijen

Onze
school
doet
mee
aan
het
inzamelproject van lege batterijen van Stibat.
In de hal van de school staat een
inzamelton. Voor elke kilo ingezamelde
batterijen ontvangen we één spaarpunt. De
spaarpunten kunnen we inwisselen voor
grote en kleine schoolartikelen, zoals
spelmaterialen, springtouwen, constructiedozen,
educatieve
cd-roms
en
muziekinstrumenten. Heeft u dus lege
batterijen? Deponeer ze in onze inzamelton.
Alle batterijen voor huishoudelijk gebruik
(zoals
staafbatterijen,
knoopcellen,
batterijenpacks)
zijn
welkom.
Niet
inleverbaar zijn verroeste, kapotte en lekke
batterijen, autoaccu’s, volle batterijen en
batterijen die zwaarder zijn dan één kilo.

behandelen. Er zijn twee vrijwillige ouders
die na iedere vakantie alle kinderen
controleren op hoofdluis. Als deze bij uw
kind hoofdluis constateren, brengt de
leerkracht u daarvan op de hoogte. De
school rekent erop dat u dan uw kind
behandelt. Op school zijn luizencapes
aanwezig, waar uw kind jas, sjaal en wanten
in kan stoppen.

Buitenschoolse opvang (BSO))

Basisscholen moeten ervoor zorgen dat er
buitenschoolse opvang geregeld is voor de
kinderen. Voor zover ons bekend is, is er in
Nieuwaal geen vraag naar buitenschoolse
opvang. Mocht u wel behoefte hebben aan
buitenschoolse opvang, dan kunt u contact
opnemen met stichting Kanteel of 't Schansje
in Bruchem.

Cadeautjes

Wanneer papa, mama, opa
of oma jarig zijn, mogen de
kinderen uit groep 1 en 2
een cadeautje maken. Wilt
u aan het begin van het
cursusjaar een lijstje met
de
data
van
de
verjaardagen
meegeven
aan uw kind?

De school begint

De kinderen van groep 0, 1 en 2 worden
meestal door de ouders gebracht. Dat is een
mooie gelegenheid om even iets door te
geven aan de juf. De juf is tien minuten
voordat de school begint aanwezig op het
plein.
De kinderen van groep 3 en 4 hebben hun
eigen schoolplein en ingang.
Sommige kinderen komen al erg vroeg naar
school. Op regenachtige dagen is het beter
om ze zo laat mogelijk naar school te laten
gaan.

Besmettelijke ziekten en hoofdluis

Heeft uw kind een besmettelijke ziekte,
infectie of last van hoofdluis, geef dit dan
door aan de leerkracht van uw kind.
Hoofdluis steekt steeds weer de kop op. Blijf
daarom controleren, ook de kleding (met
name de jas). Op school zijn folders te
krijgen waarin precies staat wat u kunt doen
om hoofdluis te voorkomen en te
schoolgids 2019-2020

De school gaat uit

De kleuters van groep 0, 1 en 2 worden door
de groepsleerkracht naar het hek gebracht.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan op
eigen gelegenheid naar buiten.

Digitaal schoolbord

In alle groepen is een digibord aanwezig.
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Gruitschool

Onze school is een zogenaamde gruitschool
(Gruiten is een samenvoeging van groenten
en fruit eten). Dat betekent dat elke
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag alle
kinderen groente en/of fruit meebrengen. Op
woensdag mag het iets anders zijn, mits het
gezond is.

Huiswerk

In de groepen 1 t/m 4 komt huiswerk zeer
sporadisch voor. Voor de oudere kinderen
komt er in de loop van de jaren wat meer
huiswerk, vooral voor de zaakvakken. Ook
moet er thuis wel eens gewerkt worden aan
een werkstukje of aan een spreekbeurt.
Over het algemeen is het niet de gewoonte
om de leerlingen met huiswerk te overladen.

Kleding

De normen en waarden van onze school
blijken ook uit onze manier van presenteren.
Onnatuurlijke
haarkleuringen,
piercings,
uitdagende kleding en kleding met duistere
teksten en afbeeldingen zijn niet toegestaan.
Ook mogen kleding of uitingen geen
belemmering zijn voor het onderwijs
(bijvoorbeeld gezichtssluiers).

kinderen die op school gebeld worden door
vrienden of ouders en kinderen die zelf gaan
bellen of sms’en. Daarom hebben we als
regel gesteld dat kinderen geen mobieltjes
en dergelijke bij zich mogen hebben op
school.

Pauze

Voor de kinderen van de groepen 0, 1 en 2 is
er geen pauze. Zij zitten halverwege de
ochtend in de kring om iets te eten of te
drinken. De kinderen van de andere groepen
hebben 's morgens wel een pauze. Dan
kunnen ze spelen op het schoolplein. Net
voor of na de pauze krijgen ze in hun lokaal
de gelegenheid om iets te eten of te drinken.
Er wordt dan alleen fruit of een boterham
gegeten.

Pleinwacht

Tien minuten voor aanvang van de schooltijd
gaat het toegangshek open. Gedurende deze
tijd is er pleinwacht aanwezig. Op vrijdag
mogen de kleuters tien minuten voor
schooltijd naar binnen.

Schoolfotograaf

Elk jaar komt de schoolfotograaf. Het ene
jaar maakt hij een volledige serie van
portretfoto, groepsfoto en foto met broertjes
en zusjes. Het andere jaar wordt alleen een
groepsfoto gemaakt.

Laptops

Wij hebben de beschikking over een aantal
laptops die verdeeld zijn over de groepen.

Merken van kleding

Gymkleding en laarzen raken gemakkelijk
kwijt. Door de naam van uw kind in laarzen
en schoenen te schrijven en in de
(gym)kleding te naaien, kunt u dit
voorkomen.

Mobiele telefoons

Een aantal kinderen heeft een mobieltje. Wij
zijn er niet gelukkig mee als ze dat mee naar
school nemen. Het kan kapot gaan, kwijt
raken of gestolen worden. Mobieltjes kunnen
ook leiden tot ongewenste situaties:
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Sponsoring

De school ontvangt geen geld uit sponsoring.
Wel wordt af en toe een actie gehouden voor
een goed doel. U krijgt dan bericht wat de
opbrengst is en naar welk doel het geld gaat.

Telefoon

Telefoon onder schooltijd kan erg storend
zijn. Daarom vragen we u om zo veel
mogelijk voor of na schooltijd te bellen.

Toezicht

Tijdens de schooltijden zijn de leerkrachten
verantwoordelijk voor de kinderen. In de klas
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zorgen ze voor goede orde. Op het plein
houden ze pleinwacht, in de morgenpauze
en tien minuten voor aanvang van de
schooltijden.
Voor en na schooltijd staan de kinderen
onder verantwoordelijkheid van hun ouders.

onrechtmatig handelen schade veroorzaakt,
is daar dus in de eerste plaats zelf (of de
ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus
van belang dat u zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering heeft.

Verjaardag kinderen

Iedere maandagochtend mogen de kinderen
geld meebrengen voor de zending. Het geld
wordt overgemaakt naar de stichting Woord
en Daad, waar wij twee kinderen hebben
geadopteerd. Door deze financiële adoptie
ontvangen de kinderen voedsel, kleding en
onderwijs.

Als uw kind jarig is, mag het een traktatie
uitdelen in de eigen groep. De traktatie voor
de leerkrachten wordt in de personeelskamer
gebracht, waarop de leerkrachten hun naam
op de verjaardagskaart zetten.

Verzekering

De school heeft een ongevallen- en een
aansprakelijkheidsverzekering.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn
alle betrokkenen bij schoolactiviteiten
(leerlingen,
personeel,
vrijwilligers)
verzekerd. De verzekering geeft recht op een
(beperkte) uitkering indien een ongeval tot
blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de
geneeskundige en tandheelkundige kosten
gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de
eigen verzekering van betrokkene geen
dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen
risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets,
enzovoort) valt niet onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt de
school en degenen die voor de school actief
zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers)
dekking tegen schadeclaims ten gevolge van
onrechtmatig handelen. Wij wijzen u graag
op twee zaken waarover vaak misverstanden
bestaan. Ten eerste is de school niet (zonder
meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de
schooluren en buitenschoolse activiteiten
gebeurt. De school heeft pas een
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake
is van een verwijtbare fout. Als bijvoorbeeld
tijdens de gymnastiekles een bal tegen een
bril komt, is er geen sprake van
onrechtmatigheid. Die schade valt dus niet
onder de verzekering en wordt dan ook niet
door de school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk
voor (schade door) onrechtmatig gedrag van
leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn
dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf
verantwoordelijk voor hun doen en laten.
Een leerling die tijdens de schooluren of
tijdens
andere
door
de
school
georganiseerde
activiteiten
door
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Zending

Ziekenhuisopname

Wanneer uw kind voor kortere of langere tijd
in het ziekenhuis moet worden opgenomen,
willen
wij
dat
graag
weten.
De
groepsleerkracht komt in het ziekenhuis op
bezoek en kan eventueel
schoolwerk
regelen. Ook bij ziekenhuisopnames van
naaste familieleden en bij andere ingrijpende
familieomstandigheden willen wij graag op
de hoogte gebracht worden, omdat die van
invloed kunnen zijn op uw kind. Wij kunnen
daar dan rekening mee houden.

Ziekte of verzuim

In de groepen 0, 1 en 2 leest de leerkracht
ieder dagdeel alle namen van de kinderen
op. In de andere groepen wordt iedere week
genoteerd welke kinderen er afwezig waren.
Het is erg belangrijk dat u het doorgeeft als
uw kind niet op school kan komen. Een
telefoontje
vóór
schooltijd is dan erg
plezierig,
anders
moet de leerkracht
eerst uitzoeken waar
uw kind is.
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15 Verklaring afkortingen
In verschillende hoofdstukken van deze
schoolgids
zijn
afkortingen
gebruikt.
Hieronder zetten wij ze nog even op een rij
met een verklaring erachter.
BSO Buitenschoolse opvang
CITO Centraal
Instituut
voor
Toets
Ontwikkeling
GMR Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad
IB’er Intern begeleider, de leerkracht die
zorg
draagt
voor
de
leerlingbegeleiding
binnen
een
school.
ICT’er Informatie
en
Communicatie
Technologie, personeelsleden die
alles regelen omtrent de computers
op school.
IQ
Intelligentie Quotiënt
LVS
Leerling
Volg
Systeem,
een
administratiesysteem, waarin alle
resultaten van toetsen
per kind
worden bijgehouden.

MR
Medezeggenschapsraad
PABO Pedagogische
Academie
Basis
Onderwijs, opleidingsinstituut voor
leerkrachten in het basisonderwijs.
RI&E Risico Inventarisatie & Evaluatie
SBO School voor speciaal basisonderwijs,
een school die gespecialiseerd is in
het geven van onderwijs aan
zorgkinderen.
SO
Speciaal onderwijs
SOVA Socialevaardigheidstraining
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie.
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