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Vooraf 

Scholen verschillen: in sfeer, in de manier van  werken en in wat en hoe de kinderen 

er leren. Scholen verschillen in kwaliteit.  

U wilt een goede school voor uw kind(eren). U zoekt een school die aansluit bij uw 

ideeën over opvoeding, waarvan u verwacht dat uw kind er zich gedurende zijn/ haar 

basisschooljaren prettig zal voelen en er zoveel mogelijk zal leren.  

Vanaf het moment dat uw kind bij ons op school binnenstapt, hebben we een geza-

menlijke taak in de opvoeding van uw kind. Het is dan ook belangrijk dat u vertrou-

wen in ons heeft en zich bij ons thuis voelt. Met deze schoolgids willen we u zo goed 

mogelijk informeren over onze school en de gang van zaken. De schoolgids kan op die 

manier een rol vervullen in de dialoog tussen school en ouders, maar kan nooit de 

plaats innemen van persoonlijk contact tussen ouders, leerkrachten en directie. 

 

In deze gids zullen we proberen een antwoord te geven op vragen als: 

 

• Wat vinden we belangrijk in ons onderwijs? 

• Hoe ziet ons onderwijs er uit? 

• Hoe organiseert CBS de Regenboog haar onderwijs? 

• Welke zorg bieden wij op de Regenboog? 

• Welke activiteiten vinden er plaats? 

• Welke regelingen bestaan er op school? 

 

Naast de schoolgids ontvangt u aan het begin van het schooljaar de informatiekalen-

der. 

Wekelijks verschijnt de weekbrief met daarin actuele informatie.  

We hopen dat u deze gids met veel plezier en aandacht zult lezen. Mocht u nog aan-

vullende wensen of suggesties hebben voor verbetering van deze schoolgids, aarzel 

dan niet contact op te nemen met schoolleiding of groepsleerkracht. 

 

 

 

Kijk ook eens op onze site 

 

Team van CBS De Regenboog. 
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De school 
Onze school is een Protestants Christelijke school èn een Daltonschool.  Ons uitgangs-

punt is: “Een op de Bijbel geïnspireerde visie op mens en samenleving.” Daarbij gaat 

het om de vraag wat we aan de kinderen mee willen geven. Wie moet waarvoor zor-

gen, de school of de ouders? En wat zijn de mogelijkheden om samen te werken? Hoe 

kunnen we dit zo systematisch en integraal mogelijk doen?  

De identiteit van de school is een onlosmakelijk onderdeel van de schoolontwikkeling. 

Zij kan op allerlei terreinen tot uitdrukking komen, bijv. op pedagogisch en onderwijs-

kundig gebied. Maar ook in allerlei activiteiten die door de school worden onderno-

men ( b.v. een actie organiseren voor een goed doel). 

Identiteit is echter nooit een vast gegeven, het is nooit “af”. Dat betekent dat we het 

belangrijk vinden om over dit onderwerp met elkaar in gesprek te blijven als team en 

ouders. Ook in dit opzicht is de school een ‘lerende organisatie’, waarbij openheid en 

dialoog belangrijk zijn. 
  

De Directie  

Onze school heeft een directeur die de dagelijkse leiding heeft. De Vereniging voor 

Christelijk Primair Onderwijs, waar wij ook bij horen, heeft een bovenschools manage-

ment. De directie zorgt voor het uitvoeren van het bestuursbeleid op de scholen.  
 

Het team 

Ons team bestaat uit leerkrachten die deels parttime werken. Naast het lesgeven heeft 

iedere leerkracht ook zijn of haar taken buiten de groep.  
 

Het schoolgebouw 

Ons schoolgebouw staat centraal in het dorp en heeft één locatie. Het gebouw bestaat 

uit vijf groepslokalen en een speellokaal. De gang wordt ook als werkruimte benut. 

Eén groepslokaal wordt gebruikt voor de schoolbibliotheek en de Torenklas. 

 
 

Ons adres  

CBS de Regenboog 

Postbus 15, 9965 ZG Leens 

Bezoekadres: Not. A.H. Agessingel 10, 9965 RD Leens 

  

tel.: 0595 572017 

www.regenboogleens.vcpong.nl 

regenboogleens@vcpong.nl  

http://www.regenboogleens.vcpong.nl/
mailto:regenboogleens@vcpong.nl


Schoolgids CBS de Regenboog 2018-2019   5 

De schoolvereniging 

Onze school, CBS de Regenboog, maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk 

Primair Onderwijs Noord- Groningen: VCPO Noord- Groningen. Deze vereniging 

voert het bestuur over 15 scholen.  
 

 

Iedereen die instemt met de grondslag van de vereniging kan lid worden. Bij de in-

schrijving van leerlingen krijgen alle ouders een formulier om zich als lid aan te mel-

den. Statuten van de vereniging zijn op school verkrijgbaar. Jaarlijks vindt er een alge-

mene ledenvergadering plaats.  
 

Het bestuur van de vereniging 

Onze school wordt bestuurd door de directeur-bestuurder dhr. S. van der Wal.  

De Raad van Toezicht heeft hierbij een controlerende taak. 

De GMR geeft advies en heeft op enkele gebieden instemmingsrecht. 

Het adres van de V.C.P.O. Noord-Groningen is: Postbus 74, 9950 AB Winsum.  

 
Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden: 2 ouders en 2 leerkrachten. Ze ge-

ven adviezen over de te nemen besluiten en zijn een spreekbuis voor de ouders. Deze 

MR is ingesteld door het bevoegd gezag, dat is het bestuur van VCPO Noord-Gro-

ningen  

Aan de raad wordt instemming en/of advies gevraagd over beleidsbesluiten met betrek-

king tot onderwijskundige doelstellingen zoals het schooljaarplan, het schooljaarver-

slag, formatieplanouderbijdrage 

Uit de afzonderlijke medezeggenschapsraden is er voor het gehele VCPO Noord Gro-

ningen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) samengesteld. Hier-

voor wordt er vanuit elke gemeente een personeelslid en een ouder lid van de MR 

afgevaardigd.  

 

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie bestaat uit zeven ouders van onze school. De activiteiten-

commissie helpt op een enthousiaste manier bij bijzondere activiteiten, vraagt ouders 

voor werkzaamheden in en rond de school, denkt mee en adviseert bij het Sinterklaas-

feest, het schoolfeest, het kerstfeest, projecten enzovoort. De activiteitencommissie ver-

gadert regelmatig. Ouders kunnen zich kandidaat stellen voor de activiteitencommis-

sie. 

Aan elke groep is een klasse!ouder gekoppeld. De klasse!ouder ondersteunt de groeps-

leerkracht bij specifieke activiteiten van de groep. 
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Schoolgrootte 

Het schooljaar 2018 - 2019 starten we met ongeveer 75 kinderen. Het onderwijs wordt 

verzorgd door een team van 8 leerkrachten, daarin ondersteund door een intern be-

geleider en een directeur. 

Dit schooljaar hebben we 4 combinatiegroepen, te weten: groep 1 en 2, groep 3 en 4, 

groep 5 en 6 en groep 7 en 8. Op vrijdag werken we met drie groepen, te weten: 

groep 2,3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8.  

 

Peuterspeelzaal en kinderopvang voor- tussen en na schooltijd 
In onze school is peuterspeelzaal Bruintje Beer gehuisvest. De voor, tussen en na-

schoolse opvang wordt geregeld door Kinderopvang de Grondzeiler.   

 

Waar staat onze school voor 
Onze school is een christelijke school èn het team hanteert de daltonprincipes. Wat 

houdt dit voor onze school in?  

 

De levensbescouwelijke identiteit van onze school 

Vanuit onze Christelijke geloofsovertuiging zijn wij ons bewust van het feit dat ieder 

kind mag zijn zoals zij/hij is. Ieder kind is een uniek schepsel en heeft daardoor een 

eigen bestaansrecht. We proberen de kinderen respect voor elkaar bij te brengen. 

Ieder mens heeft recht op waardering. Respect en waardering is geen gunst, maar 

behoort “de gewoonste zaak” van de wereld te zijn. Je staat niet alleen in de wereld. 

Iedereen heeft met haar/zijn medemens te maken. Dit kan niet vrijblijvend zijn. Een 

ieder zal voor een ander zorg moeten dragen. Daar hoort verantwoordelijkheid bij. 

Op jonge leeftijd zal je dit aan kinderen moeten leren. De Bijbel is daarbij de leidraad. 

Vanuit deze overtuiging vraagt dit een vriendschappelijke en ondersteunende 

houding van leerkrachten. Ieder kind telt voor ons. Via verhalen, gesprekken, 

liederen zingen, gezamenlijke vieringen en aandacht voor elkaar, proberen we onze 

identiteit inhoud te geven.  

We beginnen iedere dag met gebed en een les uit de godsdienstmethode Kind Op 

Maandag. De dag  wordt afgesloten met gebed of lied. Iedere eerste maandag van de 

maand hebben we een gezamenlijke maandopening. Hierbij staat het thema dat deze 

maand in de godsdienstmethode behandeld wordt centraal.  

 

De onderwijskudige identiteit van onze school 

Onze keus voor het daltononderwijs is gerelateerd aan onze visie op de maatschappij 

in het algemeen en op kinderen in het bijzonder.  

De huidige maatschappij vraagt mensen die kunnen ontwerpen, plannen en vooruit-

zien. Mensen die initiatief tonen en ondernemend zijn, zich bewust zijn van de de-

mocratische processen die onder besluitvorming liggen en daaraan kunnen deelne-

men.  

Op De Regenboog zetten kinderen hun eerste stap naar deelname aan de maatschap-

pij.  

Behalve het individuele en gedifferentieerde, cognitieve leerstofaanbod, willen we 
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dat kinderen interactieve vaardigheden ontwikkelen en deze vanzelfsprekend gaan 

vinden.  

We leren rekening met elkaar houden, argumenten uitwisselen, zoeken samen naar 

een oplossing en profiteren van elkaars talenten.  

Daltononderwijs is op De Regenboog een manier van omgaan met elkaar. Een omge-

ving waarin de kinderen verantwoordelijkheid krijgen en daarop aangesproken kun-

nen worden; waarin iedereen actief deelneemt aan activiteiten en je een eigen unieke 

meerwaarde toevoegt. 

Het daltononderwijs vertrekt vanuit een zestal kernwaarden: 

 

1. Vrijheid / verantwoordelijkheid  

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het dal-

tononderwijs ziet de mens als een persoon die zelf mag en kan kiezen, maar die voor 

de gevolgen van haar/zijn keuzes zelf de verantwoordelijkheid draagt. Voorwaarde 

is dat er samen duidelijke en algemeen aanvaardbare afspraken worden gemaakt 

over de grenzen van deze vrijheid.  Alleen door verantwoordelijkheid te geven kan 

verantwoordelijkheid worden geleerd. 

 

2. Zelfstandigheid  

De kinderen worden gestimuleerd en aangezet om problemen op te lossen, het werk 

zelf te plannen en niet voortdurend afhankelijk te zijn van hulp. Uitgangspunt daar-

bij is dat er geloofd wordt in de vele mogelijkheden die kinderen in potentie hebben. 

De kinderen leren om hun werk zelf te waarderen. De leerkracht biedt de ruimte tot 

zelfstandige verwerking van opdrachten en toont daarmee zijn vertrouwen in de 

leerling. Het zelfvertrouwen van de kinderen krijgt hiermee een stevige impuls. Een 

kind kan alleen zelfstandig worden als het voldoende vrijheid en verantwoordelijk-

heid krijgt. 

 

3. Samenwerken  

Ondanks vrijheid en zelfstandigheid kunnen mensen niet zonder elkaar. We steunen 

anderen en krijgen steun van anderen. De grens van de individuele vrijheid wordt 

altijd bepaald door de vrijheid van je medemens. Daarom is het kunnen samenwer-

ken een belangrijke vaardigheid voor het goed kunnen functioneren als mens. 

 

4. Effectiviteit / doelmatigheid  

Binnen een daltonschool wordt de tijd, de mankracht en het geld zo efficiënt moge-

lijk ingezet. Het werken met de taak, vooral als deze zo precies mogelijk aansluit bij 

wat het individuele kind nodig heeft, zorgt ervoor dat een kind niet te veel en niet te 

weinig aangeboden krijgt, maar ook niet te moeilijk en niet te makkelijk. 
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5. Reflectie  

De school als geheel en de personeelsleden die er werken blijven in hun professio-

nele handelen steeds kritisch op de eigen werkwijze en prestaties. Maar de leerkrach-

ten vinden het erg belangrijk dat ook kinderen leren na te denken over wat ze goed 

kunnen en wat ze nog moeten leren. De leerkracht stimuleert deze zelfevaluatie en 

geeft de kinderen feedback op hun werkwijze en prestaties. Hierbij gebruiken we de 

kerninterventies van Stichting leerKRACHT: gezamenlijke lesvoorbereiding, collegi-

ale lesbezoeken, feedback geven  aan elkaar en de bordsessies. In de klassen houden 

we ook bordsessies, stellen hierbij doelen en acties en gaan na hoe de processen ver-

lopen. Met de kinderen houden we leerlingenarena’s. Leerkrachten gaan in gesprek 

met de leerlingen over het onderwijs op de Regenboog, zodat we elke dag een beetje 

beter worden.  

 

6. Borging  

Om de kwaliteit van het daltononderwijs op peil te houden zijn er op verschillende 

manieren contacten met andere daltonscholen en worden de ontwikkelingen binnen 

de Nederlandse daltongemeenschap gevolgd. Door middel van visitaties door de 

Nederlandse Dalton Vereniging wordt de kwaliteit bewaakt. Op school worden de 

daltonafspraken nauwkeurig vastgelegd. Er wordt naar gestreefd de daltonkern-

waarden die voor de kinderen in de groep gelden zichtbaar te maken in het functio-

neren van het schoolteam. 

 

Wat is onze visie 

Het team ziet visie als een streefbeeld, een ideaal dat we voor ogen hebben, dat rich-

ting geeft aan ons onderwijs. De daltonprincipes zelfstandigheid, samenwerken, vrij-

heid/ verantwoordelijkheid en  reflectie zijn samen de kapstok waar we andere as-

pecten van onze visie aan ophangen. Verder sluiten de daltonprincipes bijna naad-

loos aan bij de belangrijkste voorwaarden voor mensen om tot leren te komen: zelf-

standigheid, competentie en relatie.  

 

 

Waar staat CBS De Regenboog  voor 

 CBS De Regenboog  werkt vanuit de daltonprincipes èn vanuit levensbe-

schouwelijke principes. We zijn een Christelijke school 

 CBS De Regenboog  vindt normen en waarden heel belangrijk 

 CBS De Regenboog heeft een veilig leer- en werkklimaat 

 CBS De Regenboog  is een lerende organisatie 

 CBS De Regenboog  biedt onderwijs op maat, zonder groepsprocessen tekort 

te doen 

 CBS De Regenboog  gebruikt moderne leermiddelen 

 CBS De Regenboog  vindt ouderbetrokkenheid belangrijk 
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Onze visie maken we zichtbaar door: 

CBS De Regenboog  werkt vanuit de Daltonprincipes 

o Vrijheid 

Kinderen hebben de vrijheid zelf hun taak- en keuzewerk te plannen, waarbij zij 

gedurende de basisschool in steeds grotere mate invloed op hun eigen taak- en 

keuzewerk hebben. Ook mogen kinderen zelf hun werkplek kiezen, zowel binnen 

als buiten de lokalen. De kleuters werken in principe alleen binnen de eigen klas-

senruimte. De kleuters mogen kiezen voor samenwerken of individueel werken.  

o Zelfstandigheid 

De leerstof wordt op verschillende manieren aangeboden, waarbij steeds het uit-

gangspunt is dat de kinderen zoveel mogelijk opdrachten zelfstandig uit kunnen 

voeren. Dit gebeurt door het lesprogramma via een taak/ bord  dagelijks/ weke-

lijks bekend te maken. De lesmaterialen zijn voor de kinderen overzichtelijk geor-

dend en dus gemakkelijk te vinden. De kinderen leren zelf hun werk te plannen 

en zo verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk. 

o Samenwerking 

Daar waar het mogelijk en verantwoord is mogen de kinderen samenwerken aan 

taken die op de taak staan vermeld. Ook worden er samenwerkingsopdrachten 

gegeven. Dit kan met een wekelijks wisselend “maatje”/ “maatjes” zijn, maar ook 

met een zelf gevormd groepje kinderen. 

o Reflectie 

Het is belangrijk dat de kinderen inzicht hebben in het eigen leerproces. Dit is te 

realiseren door reflectie structureel in het lesprogramma op te nemen. In het re-

flectieproces kijken kinderen namelijk terug naar hun eigen leren. Ze leren te kij-

ken naar wat ze leren, hoe ze dat leren en wat ze ervan vinden. Wanneer dit een 

structureel onderdeel van het lesprogramma is zullen kinderen de grote lijnen in 

hun leerproces gaan zien. Ze krijgen inzicht in de onderdelen waar ze goed in 

zijn, die ze gemakkelijk of leuk vinden, maar ook waar ze minder goed in zijn en 

waar ze wellicht meer aandacht aan moeten besteden. Doordat kinderen kunnen 

reflecteren zullen ze bewuster kiezen wat ze gaan leren. Ze kunnen meer verant-

woordelijkheid voor hun leerproces nemen, wat het leren ten goede komt. 

o Effectiviteit  

De mate van effectiviteit van het onderwijs is van belang voor kinderen. Daarom 

wil het team de schooldag van kinderen op een zo effectief mogelijke manier vul-

len, rekening houdend met onze (dalton)kijk op kinderen. Op deze wijze is het 

leerrendement voor kinderen het grootst.  

o Borging  

Deze pijler gaat in op het vastleggen en uitvoeren van de eerste 5 pijlers gezien 

vanuit dalton. Deze taak ligt grotendeels bij de directie en de daltoncoördinator 

en heeft meestal geen directe link met het onderwijs aan kinderen. Wij vinden het 

met elkaar van groot belang alle afspraken goed te borgen zodat ieder kind on-

derwijs kan volgen middels een ononderbroken lijn door de groepen 1 tot en met 

8. 

 



Schoolgids CBS de Regenboog 2018-2019   10 

Vertrouwen is de basis van deze daltonprincipes. Ook de begrippen verantwoorde-

lijkheid en verantwoording zijn onlosmakelijk met het daltonontwikkelingsplan ver-

bonden. 

 

 

Dalton ankerpunten 

1. In het daltononderwijs zien we de leerling als de ondernemende zelfstandige die het 
schoolwerk als taak aanneemt en dit zich eigen maakt. 

2. In het daltononderwijs krijgt de leerling de gelegenheid om in eigen tempo, op ei-
gen wijze en in eigen volgorde een taak te verwerken waarin een hoeveelheid (deels 
door de leerling zelf gekozen) onderwijsactiviteiten over een bepaalde tijdsperiode 
staat gepland. Hiervoor hebben wij een doorgaande lijn ontwikkeld.  

3. In het daltononderwijs wordt de leerling uitgedaagd en krijgt gelegenheid te oefe-
nen in het plannen, organiseren, regisseren, reflecteren en initiatief nemen. 

4. In het daltononderwijs krijgen leerlingen de gelegenheid met elkaar te werken. Dit 
bevordert de socialiteit en groepsinteractie. 

5. In het daltononderwijs krijgt de leerling, waar nodig, passende begeleiding en hulp 
van de leerkracht om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken met het doel de taak 
te kunnen volbrengen. 

6. In het daltononderwijs gaat de leerkracht uit van de mogelijkheden van de leer-
lingen en is hij/ zij er op gericht om de motivatie en het zelfvertrouwen van de leer-
lingen te vergroten. 

7. In het daltononderwijs toetsen we op de professionaliteit en betrokkenheid van de 
leerkrachten en verwachten wij dat zij zich verder ontwikkelen en op hun handelen 
reflecteren. 

8. In het daltononderwijs is de leerkracht in staat om het beste uit de samenwerking 
met de collega's te halen met als doel samen het onderwijsaanbod te verbeteren en 
daarmee onze school te profileren. 

9. Het onderwijs op een daltonschool is door efficiënt gebruik  van tijd, ruimte en mid-
delen doelmatig. 

10. Het onderwijs op een daltonschool is door bezinning en met reflectie doordacht. 

11. Het onderwijs op een daltonschool is didactisch open en biedt ook ruimte aan an-
dere inzichten en werkvormen die de leerlingen in staat stellen hun taak te volbren-
gen. 

 

CBS De Regenboog werkt vanuit een levensbeschouwelijke identiteit 

o we werken vanuit de methode Kind Op Maandag 

we hebben maandelijks een gezamenlijke opening  

o we hechten veel waarde aan onze normen en waarden binnen de school  

o we vieren samen het Kerstfeest en Paasfeest 
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CBS De Regenboog  heeft een veilig leer- en werkklimaat door 

o de nadruk te leggen op datgene wat de kinderen goed doen 

o kinderen bij fouten in het werk uit te leggen hoe ze hun werk goed kunnen 

doen 

o kinderen te stimuleren zelf naar oplossingen te zoeken bij ruzies en misver-

standen 

o kinderen te stimuleren elkaar te helpen bij taal-, reken- en andere problemen 

o je als leerkracht op de hoogte te stellen van de thuissituatie van de kinderen 

en hier zo nodig en zo mogelijk rekening mee te houden 

o planmatig te werken aan de sociale vaardigheden van de kinderen 

o een open communicatie binnen het team te realiseren 

CBS De Regenboog  biedt onderwijs op maat, zonder groepsprocessen tekort te 

doen door 

o het aanbod af te stemmen op de behoeften van kinderen 

o differentiatie in de instructie en verwerking toe te passen 

o de organisatie van extra hulp in de groep 

o bij stagnatie in de voortgang tijdig extra deskundigheid in te schakelen 

o veel aandacht te schenken aan vieringen in de groep en op schoolniveau 

o jaarlijks schoolreizen te organiseren 

 

CBS de Regenboog  is een lerende organisatie door 

o constant te kijken of we de dingen goed doen en of we de goede dingen doen. 

o werken volgens de interventies van Stichting leerKRACHT 

o het toetsen van onze kwaliteit en planmatig verbeteringen doorvoeren. Daar-

naast toetst de inspectie jaarlijks onze kwaliteit. Ook worden we eens in de vijf 

jaar getoetst door de visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging 

o dat leerkrachten een bekwaamheidsdossier bijhouden, waarin hij/zij aangeeft 

hoe hij/zij werkt aan de belangrijke competenties die een leerkracht moet heb-

ben (MOOI) 

o bij elkaar op klassenbezoek te gaan 

o regelmatig studiedagen bij te wonen 

o in verschillende netwerken te functioneren 

o het bijhouden van belangrijke vakliteratuur 

o te willen leren van fouten; we reflecteren en geven elkaar feedback 

 

CBS De Regenboog is een goed geoutilleerde basisschool door 

o de methoden die in de school gebruikt worden. Ze zijn eigentijds en voldoen 

aan alle door het ministerie van OC&W vastgestelde kerndoelen 

o moderne didactische hulpmiddelen 

o gebruik van ICT-voorzieningen 

o werken met Snappet 

o inzet van vakkundig, betrokken personeel 
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o een duidelijke structuur in de school 

 

CBS De Regenboog investeert in ouderbetrokkenheid want 

o er is een medezeggenschapsraad, waarin leerkrachten en ouders zitting heb-

ben 

o er is een activiteitencommissie die helpt bij de organisatie van vele activiteiten 

en projecten 

o er zijn klasse!ouders 

o de school streeft naar een open communicatie met ouders/verzorgers 

o de school schakelt ouders actief in bij vieringen, projecten, excursies en sport-

toernooien 

o alle ouders ontvangen elke week de weekbrief 

o twee keer per jaar zijn er koffieochtenden 

o de school nodigt drie maal per jaar de ouders uit voor een gesprek om over de 

vorderingen van hun kind(eren) te komen praten 

 

Op welke rollen bereiden we de kinderen voor? 

Het vervolgonderwijs  

Het voortgezet onderwijs vraagt veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsge-

voel van de kinderen.  Ze krijgen steeds vaker te maken met projecten en studieop-

drachten waarbij een beroep wordt gedaan op samenwerking en waarbij kinderen 

een bepaalde mate van vrijheid krijgen. 

In het hoger onderwijs is deze manier van werken al veel langer gebruikelijk. 

 

Volwassene als beroepsbeoefenaar  

Beroepen waar je alleen werkt of alleen doet wat de baas je opdraagt komen steeds 

minder voor. In bijna alle beroepen wordt initiatief, verantwoordelijkheid en creativi-

teit verwacht.  Overlegsituaties komen veel voor. Zowel zelfstandigheid als een 

goede samenwerking zijn dan erg belangrijk. 

 

Volwassene als burger  

Een goede en gezonde maatschappij wordt niet gevormd door mensen die op hun ei-

gen eiland leven. Wel door personen die rekening houden met elkaar, respect tonen 

voor hun medemens en actief deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Vanzelf-

sprekend zijn zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en de kunst van samenwerken 

dan van grote waarde. 

 

Wat verwachten wij van de leerkracht. 

Voor een deel ligt het daltononderwijs vast in gemaakte afspraken, maar belangrijk is 

hoe de leerkracht hiermee omgaat. Wij vinden het belangrijk, dat de leerkracht dalton 

gecertificeerd is en dalton een warm hart toedraagt. Het is een bepaalde houding ten 

opzichte van kinderen en het onderwijs en geen aangeleerd trucje. Niet de leerkracht, 

maar het kind staat centraal. Dat vraagt van de leerkracht een meer coachende, bege-

leidende rol. Zij/ hij moet zich ervan bewust zijn dat het effect van het leren groter is 
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wanneer de verantwoordelijkheid voor het leren bij de leerling ligt. 

De leerkracht moet durven loslaten, vrijheid geven, vertrouwen schenken. Verder 

moet hij/zij voortdurend alert zijn op samenwerkingsmogelijkheden. De persoon van 

de leerkracht is het hart van het (dalton)onderwijs. 

 

Wat wordt van het team verwacht. 

Vanuit de daltonvisie gezien opereert een leerkracht per definitie niet solistisch. Een 

teamlid heeft de verantwoordelijkheid voor zijn/haar klas en taken binnen de school 

en heeft daarbinnen een zekere vrijheid om zelfstandig beslissingen te nemen. Maar 

zij/hij functioneert in een team. Het is dus wel een vrijheid/zelfstandigheid in gebon-

denheid. Een teamlid houdt zich aan de gezamenlijk gemaakte afspraken. Binnen het 

team inspireer en ondersteun je elkaar. Je bent bereid van elkaar te leren d.m.v. geza-

menlijke lesvoorbereiding, klassenbezoeken en het geven en ontvangen van feed-

back. In teambijeenkomsten wordt de ontwikkeling van de school vormgegeven.  

 

Wat verwachten wij van ouders. 

Van ouders wordt verwacht dat zij zich kunnen vinden in onze visie. Daarbij stimu-

leren we de ouders ook in de thuissituatie de principes van dalton herkenbaar te la-

ten zijn. 

 

Uw kind is onze zorg 

Een goed samenspel tussen ouders en leerkrachten achten wij van groot belang voor 

het welslagen van ons onderwijs. We zullen alles doen wat binnen ons vermogen 

ligt, om uw kind vanuit een prettige, geborgen sfeer een fijne leerzame schooltijd te 

bieden. 

 

Het onderwijs 
 

Kwaliteitszorg 

Aandacht voor kwaliteitszorg 

Het beleid met betrekking tot bewaking en verbetering van de kwaliteit van onderwijs 

dat binnen onze school wordt gevoerd, omvat o.a. het onderwijskundig beleid en het 

personeelsbeleid. Genoemd beleid is in het schoolplan 2015-2019  vastgelegd. In het 

schoolplan is ook een meerjaren planning opgenomen. Met behulp van het schoolplan 

willen wij de kwaliteit van onderwijs waarborgen en verbeteren. Regelmatig evalue-

ren wij de gebruikte lesmethoden en schaffen nieuwe methoden aan. De kwaliteit van 

het onderwijs heeft voortdurend onze aandacht. Kwaliteit wordt bereikt door een 

goede organisatie van het onderwijs op school. Uit onderzoeksgegevens blijkt, dat ef-

fectief onderwijs zowel voor kinderen als voor leerkrachten motiverend werkt. 
 

Concreet betekent dit, dat we het volgende proberen te realiseren: 

 Duidelijke leerdoelen; 

 Goed klassenmanagement (er gaat weinig tijd verloren met organisatie); 

 Duidelijke en effectieve instructie op niveau; 

 Frequente evaluatie van resultaten; 
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 Hoge verwachtingen van de mogelijkheden van de leerlingen; 

 Goed evenwicht tussen denken en doen; 

 Betrokkenheid van leerkrachten en leerlingen bij het onderwijsproces; 

 Voor kinderen duidelijke herkenbare rode draad van leerkracht-handelen 
 

Duidelijke en effectieve instructie op niveau wil zeggen: extra aandacht voor kinderen 

die sneller kunnen, maar zeker ook aandacht voor de kinderen die extra hulp nodig 

hebben omdat het niet zo goed lukt. Om elke leerling de aandacht te kunnen geven 

die nodig is beschikt de school over een goed leerlingenzorgsysteem. 
 

 
De vak en vormingsgebieden 

In de wet op het Primair Onderwijs staat beschreven welke vakken moeten worden 

gegeven. De volgende vakken worden bij ons op school gegeven: 

Godsdienstonderwijs 

Zintuiglijke en Lichamelijke opvoeding 

Rekenen en Wiskunde 

Nederlandse taal 

Engelse taal 

Aardrijkskunde 

Geschiedenis 

Natuur, waaronder Biologie, Natuurkunde en Techniek 

Maatschappelijke en Geestelijke Vorming 

Burgerschapsvorming  

Bevordering van gezond gedrag 

Sociale Redzaamheid 

Verkeer 

Expressie, waaronder Tekenen, Muziek en Handvaardigheid. 

 
Groep 1 en 2 
Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Door actief bezig te zijn met de dingen om 

de kleuter heen, leert die de wereld verkennen. We spelen daarop in door in de klas 

de kleuter veel materiaal aan te bieden.  

 

Taal 

De taalactiviteiten spelen hierin een belangrijke rol. Taal is belangrijk in onze samen-

leving. Je kunt d.m.v. taal je gevoelens en gedachten uiten. 

Tijdens de kleuterperiode leert een kind van eenvoudige zinnetjes naar spreken, in 

redelijk goed gevormde zinnen, te komen. We proberen de kinderen te leren hun ge-

dachten in taal om te zetten. Dit doen we door middel van kringgesprekken, leerge-

sprekken of doe- en denkverhalen. 
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Ontwikkelingsmateriaal 

Ook in het spel leert een kind zijn of haar gedachten te uiten. Tijdens het werken met 

ontwikkelingsmateriaal leert het kind oorzaak en gevolg. Het kind leert allerlei ken-

merken van materiaal te ontdekken en leert te overleggen. Samen met de ander  deelt 

het ervaringen en leert het om rekening met de ander te houden. 

 

Bewegingsactiviteiten 

Een kleuter heeft veel beweging nodig. We doen dit vaak in het speellokaal. Daar krijgt 

de kleuter gymnastiekles of doet allerlei spelletjes. Tijdens de lessen leert een kind de 

ruimte kennen. Wat voor ons heel gewoon is, moet een kleuter nog leren. Het denken 

van een kleuter verloopt anders dan bij een volwassene. Ook het ruimtebegrip is bij de 

kleuter anders. Een kleuter kijkt daar anders tegenaan. Tijdens de bewegingslessen 

leert het kind om te gaan met de ruimte waarin het zich bevindt.  

 

In groep twee worden de kinderen op een speelse manier voorbereid op groep 3. We 

doen dit met de methoden: Kleuteruniversiteit, Schatkist en Pennenstreken. Ook wor-

den de computers en i pads ingezet in groep 1 en 2. 

 
Groep 3 t/m 8 

Rekenen / Wiskunde 

Op onze school maken we gebruik van de rekenmethode “De wereld in getallen”. In 

deze methode leren de kinderen dat er verschillende oplossingsstrategieën zijn om iets 

op te lossen. Alle kinderen krijgen de basisstof, daarnaast hebben ze een rekentaak op 

hun eigen niveau. De verwerking vindt plaats met een tablet (snappet).  Tweemaal per 

jaar wordt er een CITO rekentoets afgenomen om te controleren of de kinderen vol-

doende vorderingen maken.  
 

Taal / Lezen  

In groep 3 wordt gewerkt met de methode “Veilig Leren Lezen” (Kim- versie). Vanaf 

groep 4 wordt er gewerkt met “Taal Actief”. Het taalonderwijs is veelomvattend. Met 

ons taalonderwijs willen wij bereiken dat de kinderen goed leren spreken/luisteren en 

zich schriftelijk correct leren uit te drukken. Ook bij het vak taal hebben we de metho-

detoetsen en wordt er tweemaal per jaar de Citotoets afgenomen. 

Voor het voortgezet technisch lezen gebruiken we de methode ‘Estafette’ en voor het 

begrijpend lezen gebruiken we de methode: “Nieuwsbegrip XL” en Blits. 
 

Schrijven 

In groep 3 werken we verder met de methode pennenstreken.. Dit gaat ook verder in 

groep 4,5 en 6. In groep 7 en 8 gaat de aandacht uit naar het ontwikkelen van een eigen 

duidelijk leesbaar handschrift. 
 

Engels 

Vanaf groep 7 geven wij Engels. In het begin gaat het om het spreken van eenvoudig 

Engels. Later komt daar het schrijven bij. Wij gebruiken hiervoor de methode: Groove 

me. 
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Wereldoriëntatie  

In de groepen 3 en 4 is er geen duidelijk onderscheid tussen aardrijkskunde, geschie-

denis, biologie.  Deze vakken worden in onderwerpen aan de orde gesteld die voor de 

kinderen interessant zijn en dicht bij hun belevingswereld liggen. Hierbij  werken we 

dan thematisch. 

Vanaf groep 5 gebruiken de kinderen voor aardrijkskunde de methode “Hier en Daar”, 

voor biologie school TV   en voor geschiedenis “4xwijzer”. 

 

Lichamelijke opvoeding 

Voor gymnastiek wordt de methode “Basislessen bewegingsonderwijs” gebruikt. 

 

Computeronderwijs  

In de groepen 1 t/m 8 wordt er met i pads en computers gewerkt. 

We maken gebruik van programma’s waar de vakgebieden rekenen, taal, aardrijks-

kunde, lezen en spelling op staan. Ook leren de kinderen met een tekstverwerkings-

programma om te gaan. 

Verder werken we met snappet in groep 4 t/m 8  voor  rekenen, taal en spelling.. De 

kinderen verwerken op tablets de leerstof en  krijgen hierbij direct feedback. Ze kun-

nen op deze manier werken aan hun eigen leerdoelen. 

Ook wordt de computer ingezet voor speciale zorg (Remedial Teaching).  

 

In alle groepen werken we met een digitaal schoolbord. Dit is een zgn. interactief 

schoolbord. Via een beamer wordt er een computerscherm op het bord geprojecteerd. 

Alle computerfuncties zijn op het bord te bedienen, waarbij een pen fungeert als muis. 

De leerkracht kan allerlei materiaal gebruiken in de voorbereiding van de lessen: film-

beelden, animaties, foto’s en talloze andere toepassingen die gewoon van het internet 

gehaald worden of uit een digitale encyclopedie. Ook zijn er digitale onderwijspro-

gramma’s ontwikkeld die bijvoorbeeld de uitleg van reken- en wiskundesommen on-

dersteunen. Er kan gewoon op het bord geschreven worden. Handig is dat de les kan 

worden opgeslagen, bewaard en een andere keer weer kan worden getoond.   

 

Pestprotocol  

In een veilige school kun je te veel plagen, vervelende grapjes maken of een begin van 

pesten nooit helemaal uitsluiten. Maar als team kunnen we samen met de kinderen en 

de ouders er wel voor zorgen dat het niet tot langdurig pesten of 'herhaald geweld' 

komt en op den duur afneemt, omdat er ingegrepen wordt in pestsituaties. 

 

Het is belangrijk pesten niet te verwarren met plagen. De negatieve opzet die bij pesten 

hoort, is bij plagen veel minder sterk aanwezig. Bij plagen kun je zelf iets terug doen, 

het is op gelijke hoogte, je kunt er echt om lachen. Het is pesten als een kind zich niet 

kan verweren, als hij niet terug kan plagen en als het als kwetsend wordt ervaren door 

het kind. Ook is een plagerij een meer tijdelijk iets, maar bij pesten is er echt sprake 
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van een zich voortdurend herhalende, kwetsende machtsuitoefening over een meestal 

machteloos slachtoffer. 

 

Kinderen verstaan onder pesten meestal: 

- iemand doet iets expres, 

- het is tegen mij gericht, 

- en ik vind het vervelend. 

 

Maar of het nu écht’ pesten is of ónecht’ pesten: het feit dat het slachtoffer daar hinder 

van heeft, is al reden genoeg om er iets aan te doen. 

Op onze school willen wij als team een klimaat scheppen waarin het mogelijk is dat de 

pester zelf zijn/haar gedrag met hulp gaat veranderen, dat de meelopers zelf hun ge-

drag begrijpen en aanpakken en dat de gepesten zelf hun houding en gedrag kunnen 

veranderen. 

 

We willen dit op de volgende wijze in praktijk brengen: 

 

Preventief: 

Schooljaar 2017-2108 zijn we gestart met de methode: de vreedzame school. In school-

jaar 2018-2019 gaan we hiermee verder en zullen we de opgedane kennis verder im-

plementeren. 

 

Gouden regels toepassen: 

Op onze school zijn school- en klassenregels. Deze regels over het omgaan met elkaar 

in en buiten de klas worden elk jaar in de groepen herhaald en besproken. Ook komen 

er nieuwe regels bij wanneer daartoe aanleiding is. In elk lokaal, maar ook bij de in-

gang van de school, zijn deze duidelijk zichtbaar opgehangen. In de klas worden de 

regels door de kinderen samen met de leerkracht opgesteld. 

 

 De hoofdregels zijn: 

 Behandel een ander zoals je zelf graag behandeld wilt worden. 

 Je mag elkaar geen pijn doen. 

 Zorg goed voor elkaars spullen, de spullen van school en de natuur rondom de 

school. 
 

Signalering: 

In het signaleren van pestgedrag heeft de leerkracht een belangrijke taak. Door 

(kring)gesprekken en observaties worden signalen opgevangen en zo nodig worden 

de ouders ingelicht. Ook ouders die zich zorgen maken over pesten, nemen we serieus. 
 

Curatief: 

Deze aanpak richt zich op: 

 De ouders, door samen met de leerkracht naar een oplossing te zoeken. 

 De leerkracht, die pestgedrag in de klas aan de orde stelt. 
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 De pester, door hem op zijn gedrag aan te spreken en het kind helpen om op 

een positieve manier relaties te onderhouden met andere kinderen. 

 Het gepeste kind, door te luisteren naar zijn verhaal en hem serieus te nemen 

en samen werken aan oplossingen. 

 De zwijgende groep leerlingen, door over hun eigen rol te praten en wat ze zelf 

kunnen bijdragen aan oplossingen. 
 

Toepassen pestregels: 

Alle schoolregels zijn terug te voeren op de regel 'respectvol omgaan met elkaar'. Res-

pect tonen voor elkaar en elkaar niet hinderen, pijn doen of schade berokkenen. Die 

regel geldt voor allen: voor leerlingen, teamleden en ouders. 

Wanneer we een ‘veilige school’ willen zijn, moeten we ons aan de volgende regels 

houden: 

 Behandel een ander zoals je zelf graag behandeld wilt worden. 

 We schelden niet en we doen niet mee aan roddelen. 

 We zitten niet ongevraagd aan andermans spullen, we vernielen geen spullen        

van elkaar of van de school.  

 We sluiten niemand buiten, iedereen heeft het recht er bij te horen. 

 We lachen niemand uit. We lachen met elkaar en niet om elkaar. 

 Het is geen klikken als je praat met iemand anders of met je leerkracht als je 

gepest wordt of pestgedrag ziet. 

 We doen ons best er voor te zorgen, dat nieuwe kinderen zich snel thuis voelen 

op onze school. 

 We beoordelen niemand op uiterlijk of kleding. 

 We letten niet op dingen die iemand niet kan, maar op de dingen die iemand 

wel kan. Als iemand ergens moeite mee heeft, proberen we te helpen. 
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De aanmelding van een kind op school 
 

De inschrijving van 4 jarige leerlingen in onze school 

Tijdens onze open dag kunt u uw kind aanmelden voor onze school. Op deze dag kunt 

u onze school bekijken, kennismaken met de leerkrachten en de directeur maakt een 

vervolgafspraak voor een intake gesprek. U kunt ook altijd even bellen met de school 

voor het maken van een afspraak. Nieuwe leerlingen in groep 1 worden op de eerste 

dag na hun verjaardag op school verwacht.  

 

Als uw kind voor het eerst naar school gaat vindt er een intakegesprek plaats met de 

directeur. 
 

Tussentijdse aanmelding 

Bij tussentijdse aanmelding tijdens het lopende cursusjaar, bijvoorbeeld na verhuizing, 

vindt er een gesprek plaats met de directeur van de school. De directeur of de intern 

begeleider zal contact opnemen met de vorige school. U kunt uw kind meenemen om 

onze school te bekijken en uw kind kan kennis maken met de eventuele nieuwe 

groepsleerkracht.  
 

Toelatingsbeleid 

Kinderen kunnen op onze school worden toegelaten op het moment dat zij 4 jaar zijn 

geworden. Tot inschrijving kan worden overgegaan nadat er een intake gesprek heeft 

plaatsgevonden tussen de directeur  en de ouders/verzorgers en er geen belemme-

rende factoren zijn om tot inschrijving over te gaan. 

Toelating van een leerling met problemen op de school van herkomst kan in dit geval 

voor een proefperiode (max. 10 weken) worden aangenomen. De leerling blijft in over-

leg ingeschreven op de school van herkomst. In deze periode zal gekeken worden of 

onze school deze leerling kan inschrijven. Zo niet, dan onderzoeken we wat wel mo-

gelijk is. 

  

Schorsing en verwijdering 

Het is denkbaar dat een leerling de normen, waarden en regels op school in die mate 

overtreedt, dat het grijpen naar deze uiterste maatregelen noodzakelijk wordt. Schor-

sen betekent het verwijderen van een leerling voor één of meerdere dagen. De leerling 

wordt dan niet uitgeschreven. We proberen dan om het kind huiswerk te laten maken. 

Schorsen is een soort afkoelingsperiode. 

Bij verwijdering zien we geen mogelijkheden meer om met uw kind verder te gaan. 

Een besluit tot verwijdering kan alleen door het bevoegd gezag van de school worden 

genomen. Ouders kunnen bij dit bevoegd gezag binnen 6 weken bezwaar indienen. 

Alle stappen die voorafgaan aan een schorsing / verwijdering worden door de school 

op papier gezet (dossier).  
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Verzuim 
 

In geval van ongeoorloofd schoolverzuim is de directie verplicht de leerplichtambte-

naar van de gemeente "De Marne" in te schakelen. 

 

Vrijstelling van leerplicht geldt in de volgende gewichtige gevallen: 

- als de school gesloten is 

- als bezoek aan de school verboden is 

- wegens ziekte 

- wegens godsdienstige plichten 

 

Gronden voor vrijstelling/vervangende activiteiten 

De kinderen zijn leerplichtig op de eerste dag van de maand volgend op de maand 

waarin het kind vijf jaar is geworden.  

Na overleg met de directeur kunnen 5-jarige kinderen 5 uur per week vrij krijgen. 

Eventueel kan de directie 5 uur per week extra verlof geven. Deze uren mogen overi-

gens niet worden opgespaard. Leerplichtige kinderen kunnen alleen in bijzondere ge-

vallen extra verlof krijgen.  

Wanneer u voor uw kind verlof buiten de schoolvakanties wilt aanvragen, moet u ten-

minste twee weken van tevoren een schriftelijk verzoek indienen bij de directeur van de 

school. De formulieren voor dit verzoek zijn op school verkrijgbaar.  

Voor de beoordeling van aanvragen voor extra verlof moet de schoolleiding zich hou-

den aan wettelijke richtlijnen. Dit betekent dat slechts in enkele gevallen verlof kan 

worden verleend. Er zal dan sprake moeten zijn van zogenaamde “gewichtige omstan-

digheden”. Een en ander moet nadrukkelijk vermeld staan op het aanvraagformulier. 

Verlof wordt niet toegestaan om bijvoorbeeld iets eerder op vakantie te kunnen gaan 

of als de aanvraag niet voldoende gemotiveerd is. Uw kind meenemen op vakantie 

buiten de vastgestelde schoolvakanties kan alleen als er sprake is van de enige fami-

lievakantie in het jaar én de werkgever de ouder(s) geen vakantie kan toestaan in de 

reguliere perioden. Het besluit van de directie krijgt u schriftelijk aangereikt. Tegen de 

beslissing van de directie kunt u eventueel in beroep gaan.  

 

Als kinderen om wat voor reden niet kunnen (willen) deelnemen aan bepaalde activi-

teiten op school, dan zal door de school voor vervangende activiteiten worden ge-

zorgd. Een leerling die bijvoorbeeld niet mee kan naar de gymnastiekles mag niet thuis 

blijven. 

Vrijstelling geregeld schoolbezoek leerplichtige kinderen 

Een verzoek om extra vakantie voor een leerling dient door de ouders / verzorgers 

tenminste twee maanden van tevoren schriftelijk te worden gericht aan:  
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o de directie van de school bij 10 of minder schooldagen;  

o de ambtenaar, belast met de uitvoering van de leerplichtwet ( p/a gemeen-

tehuis Drachten ) bij meer dan 10 schooldagen.  

 Een verzoek kan worden ingewilligd, indien de extra vakantie noodzakelijk is, als ge-

volg van :  

1. het voldoen aan een wettelijke verplichting, een en ander voor zover dit niet 

buiten de lesuren kan geschieden ;  

2. verhuizing;  

3. huwelijk van bloed - of aanverwanten tot en met de vierde graad ;  

4. ernstige ziekte van bloed - of aanverwanten tot en met de vierde graad ;  

5. overlijden van bloed - of aanverwanten tot en met de vierde graad.;  

6. bevalling van moeder / verzorgster / voogdes;  

7. 25-, 40-, 50-, en 60 jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed - of aanverwan-

ten tot en met de vierde graad;  

8. de vakantieregeling bij het bedrijf / instelling waar een der ouders / verzorgers 

werkt en het niet mogelijk is de vakantie binnen de schoolvakantie op te nemen 

( werknemersverklaring moet overlegd worden ). De leerplichtambtenaar zal 

er bij de werkgevers op aandringen een roulatiesysteem in te stellen voor de 

vakantie van de werknemers, zodat niet steeds dezelfde personen buiten de 

schoolvakanties verlof hoeven te nemen.  

9. gemaakte afspraken binnen een kring van ( kleine) zelfstandigen, bijvoorbeeld 

melkboeren. Het systeem van het ene jaar wel verlof geven en het andere jaar 

niet, is een mogelijkheid. Vaak is roulatie tussen collega's mogelijk.  

10. het bezoeken van familie in een ander werelddeel, tenzij dit regelmatig gebeurt.  

11. dorpsfeesten, indien alle schoolgaande kinderen in het dorp vrij hebben.  

12. voor het geopend hebben van hun bedrijf op zaterdag, kan incidenteel een dag 

verlof worden gegeven aan kleine zelfstandigen.  

13. medische of sociale indicatie van een van de gezinsleden ( verklaring van arts, 

c.q. maatschappelijk werker moet dan worden overlegd.).  

14. andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen.  

15. De extra vakantie mag in principe niet langer duren dan 10 schooldagen. Bij 

familiebezoeken in veraf gelegen landen ( bijvoorbeeld Indonesië, Suriname, 

Canada ) kunnen meer dan 10 schooldagen worden toegestaan. Extra vakantie 

wordt niet twee schooljaren achtereen verleend.  

Extra vakantie wordt niet verleend:  

1. voor boven vermelde vakantie indien het schriftelijk verzoek daartoe niet ten-

minste twee maanden van tevoren is ingediend.  

2. indien het minder dan 5 dagen aaneensluitend aan een officiële schoolvakantie 

betreft.  

Wilt u in alle gevallen eerst even contact opnemen met de directie van de school.  
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De Zorg voor de kinderen 
 

Leerlingvolgsysteem: 

Het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen is erg belangrijk. Elk kind ontwik-

kelt zich van nature op zijn eigen wijze. Deze ontwikkeling willen wij goed in de gaten 

houden. Dit doen wij door de kinderen te observeren en regelmatig te toetsen. Dit noe-

men wij: het leerlingvolgsysteem. Van elk kind wordt in het leerlingenvolgsysteem 

een dossier bijgehouden met daarin alle gegevens van het kind. Op deze manier krij-

gen wij een goed beeld van de ontwikkeling van het kind. Op onze spreekavonden of 

op andere gewenste momenten krijgen ouders inzicht in deze gegevens. Als blijkt dat 

de ontwikkeling stagneert of er is een ontwikkelingsvoorsprong, dan zoekt de leer-

kracht naar mogelijkheden om extra hulp te bieden. De intern begeleider heeft daar 

een ondersteunende rol in, uiteraard in overleg met de ouders. Soms moeten wij meer 

deskundigheid in huis halen en dan vragen wij hulp van ondersteunende instanties. 

 

Ondersteunende instanties: 

Binnen de vereniging is een orthopedagoog werkzaam. Wanneer  er specifieke zorg-

vragen zijn, worden deze besproken met de orthopedagoog.. Dit kan ertoe leiden, dat 

een kind verder onderzocht moet worden. Voor een officieel onderzoek is schriftelijke 

toestemming nodig van de ouders.  

De hulpverlening aan de kinderen wordt hoofdzakelijk door de leerkrachten gegeven.  

Twee per jaar bespreken de intern begeleider en de eigen orthopedagoog de resultaten 

van de leerlingvolgsysteemtoetsen. Hierbij worden eerste aanzetten voor groeps- of 

individuele handelingsplannen afgesproken. Omdat het op voorhand niet altijd be-

kend is om welke kinderen het gaat willen we u toestemming vragen om, zonder voor-

overleg met u ,deze eerste stap te zetten. Wordt er voor uw kind een extra plan opge-

steld (al dan niet met andere kinderen samen), dan wordt u hier uiteraard van op de 

hoogte gebracht.  Mocht u het niet eens zijn met deze procedure , dan kunt u een schrif-

telijk verzoek indienen dat er zonder uw toestemming niet met de onderwijsadviseur 

over uw kind gesproken mag worden. 

 

Het zorgteam komt in beeld wanneer de school er niet meer uitkomt en extern een 

antwoord zoekt op vragen rond problemen met leerlingen. Wanneer een leerling bij 

het zorgteam wordt aangemeld, is er al de nodige zorg verleend op schoolniveau. De 

leerkracht, intern begeleider en  het team  hebben op verschillende manieren gepro-

beerd om extra zorg en aandacht te bieden. Mocht het zover komen dat de doorlo-

pende zorg op onze school niet meer gegeven kan worden, dan gaan we kijken op 

welke school deze zorg wel geboden kan worden.  

 

Er is een logopediste op onze school, in dienst van de gemeente. Het doel van de logo-

pedische begeleiding is het verbeteren van de mondelinge communicatiemogelijkhe-

den bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Logopedische hulp aan kleuters vindt 

op de volgende wijze plaats: kleuters die opvallen door hun spraak worden door de 

leerkracht en/of ouders aangemeld. Er wordt dan een onderzoek gedaan naar de 
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spraak, taal en stem. In overleg wordt dan besloten of logopedische hulp noodzakelijk 

is. Naast het contact met de betreffende leerkracht zullen ook zoveel mogelijk de ou-

ders bij het behandelingsplan worden betrokken. In groep 2 worden alle kleuters door 

de logopediste bekeken. De kinderen van groep 3 t/m 8 zullen meestal op aanvraag 

van de leerkracht voor een eerste onderzoek aangemeld worden. De kinderen die al 

onder behandeling zijn krijgen, zolang dat nodig is, logopedische hulp. 

 

Verwijsroute dyslexie 

Mocht u bij uw kind dyslexie vermoeden, dan is het goed om te weten welke stappen 

u moet nemen om in aanmerking te komen voor hulp.   

De vergoedingsregeling voor dyslexie is veranderd. Sinds 2015 is de gemeente (en 

niet langer de zorgverzekeraar) verantwoordelijk voor het vergoeden van dyslexie-

hulp.  

Het gaat hierbij uitsluitend om hulp aan kinderen (tot en met 12 jaar) met Ernstig En-

kelvoudige Dyslexie (EED).  Het is de taak van de school om kinderen met lichte en 

matige dyslexie te begeleiden.  

De school is de eerste aangewezen plek om kinderen met lees- en spellingsproble-

men en (mogelijke) dyslexie te begeleiden. Pas als de extra ondersteuning van de 

school onvoldoende uithaalt (dit resultaat wordt beoordeeld aan de hand van een 

aantal vaststaande criteria), kan de school een leerling doorverwijzen naar dyslexie-

hulp. Dit gebeurt in overleg met de ouders en verzorgers.  

Voordat de aanbieder het (dyslexie) onderzoek kan starten, beoordeelt het CJG de 

aanvraag. Het CJG kijkt hierbij naar (eventuele) bijkomende problemen. Deze proble-

men kunnen de dyslexiebehandeling in de weg staan. De school vraagt eerst toe-

stemming aan de ouders, voordat zij kinderen aanmelden bij het CJG.  

De ouders kunnen kiezen bij welke aanbieder hun kind de behandeling volgt. Een 

voorwaarde hierbij is dat de aanbieder een contract heeft met het Regionaal Inkoop-

bureau Groninger Gemeenten (RIGG). Op de site van de RIGG kunt u de lijst met ge-

contracteerde aanbieders vinden. Voor meer informatie, zie: www.rigg.nl.  

  

 

De GGD op het basisonderwijs 

 

De Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 

Vanaf de basisschoolleeftijd krijgen kinderen te maken met de Jeugdgezondheidszorg 

van de GGD.  

Onderzoek van gehoor, gezichtsvermogen, lengte en gewicht 

In groep 2 komt de doktersassistente van de GGD op school voor een onderzoek van 

http://www.rigg.nl/
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het gehoor en gezichtsvermogen. De kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen 

in groep 7 . Er wordt dan ook klassikaal voorlichting gegeven over voeding en bewe-

gen.  

De onderzoeken vinden alleen plaats als ouders hiervoor toestemming geven.  

Als tijdens één van de onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hier-

van bericht. Daarna wordt bekeken of er een vervolgactie moet worden uitgezet. 

 

Gesprek met de verpleegkundige of arts 

In groep 2 nodigt de verpleegkundige u als  ouder en kind samen uit voor een gesprek. 

Ter voorbereiding krijgt u als ouder een online vragenlijst over de gezondheid en het 

welbevinden van uw kind. 

Ook in groep 7 krijgen ouders een online vragenlijst. Op de vragenlijst kunt u aange-

ven of u prijs stelt op een gesprek met een verpleegkundige of arts van de GGD. 

 

Aandacht voor gezondheid op school: 

Uit de onderzoeken en vragenlijsten wordt allerlei informatie gehaald. Deze informa-

tie bespreekt de verpleegkundige of arts met de school. Er kunnen vervolgens thema’s 

worden gekozen die het komend jaar en/of de jaren daarna extra aandacht verdienen. 

Bijvoorbeeld voeding en beweging, gebitsverzorging en pesten. De GGD heeft veel 

(les)materialen die de school hierbij kan gebruiken. Ouders worden geïnformeerd via 

bijvoorbeeld een schoolkrantartikel of een ouderavond. 

 

Meer informatie:  

U kunt met vragen over opvoeden en opgroeien  terecht bij het CJG Noord- Groningen 

( centrum voor jeugd en gezin). In het CJG werken de GGD, het Algemeen Maatschap-

pelijk Werk, MEE, Bureau Jeugdzorg en het jongerenwerk nauw met elkaar samen. 

Het voordeel van het CJG is dat u met iedere vraag bij elke organisatie terecht kunt.    

Informatie over gezondheid en opvoeding is ook te verkrijgen bij het Informatie Cen-

trum Gezondheid van de GGD. Het Informatie Centrum is op werkdagen geopend 

van 10.00-16.30 uur. 

Bezoekadres: Hanzeplein 120, Groningen.Telefoon: 050 367 41 77. 

E-mail: icg@hvd.groningen.nl  

Neem ook eens een kijkje op www.ggdgroningen.nl/jeugdgezondheidszorg. Op deze 

site zijn onder andere folders over de opvoeding te lezen en te downloaden.            

 

Passend onderwijs 

 Op 1 augustus 2014 werd de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit          

deze  wet zijn dat: 

 Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leer-

lingen samenwerken; 

 Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aange-

meld dient te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer 

specifieke onderwijsbehoeften van een kind); 

mailto:icg@hvd.groningen.nl
http://www.ggdgroningen.nl/
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 Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de inte-

grale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; 

 Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de ei-

gen regio geregeld kan worden. 

 

Samenwerkingsverband en sub regio 

De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur VCPO Noord-Gronin-

gen. 

Alle schoolbesturen van de provincie Groningen plus gemeente Noordenveld zijn 

verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 20.01. Dit samenwerkingsverband is 

opgedeeld in vier sub regio’s. De scholen van VCPO-NG vallen onder de sub regio 

Noord.  De besturen in iedere sub regio werken nauw samen met de andere school-

besturen uit de regio om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en 

expertise met elkaar te delen. 

 

Onderwijs, passend bij iedere leerling 

Alle scholen binnen het SWV 20.01 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteu-

ning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteu-

ning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kun-

nen bieden aan leerlingen. De basis- en school specifieke ondersteuning hebben scho-

len beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij 

uw huidige school of de school van uw keuze.  

Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen 

aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het be-

stuur of in de sub regio gezocht naar een externe deskundige die samen met de 

school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek 

kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samenge-

werkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren 

waardoor de leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de 

school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) on-

derwijs zijn. 

 

Speciaal (basis)onderwijs 

Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs (*) moet de school, samen met u 

als ouders / verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie 

van Advies van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen 

van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkings-

verband of via de school. 

 

Meer informatie voor ouders 

Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het 

gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft da-

gelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwer-

kingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders.  
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Overgang van groep 2 naar 3 

Kinderen die voor 1 januari 6 jaar worden gaan in principe door naar groep 3. In uit-

zonderingsgevallen kan men hiervan afwijken. Dit gebeurt altijd in overleg met het 

Bovenschools Ondersteuningsteam en ouders en kan gepaard gaan met een test, 

waarna de school een beslissing neemt. 

 

Een groep overdoen 

Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. Soms 

nemen we dan het besluit om het kind een klas een jaar over te laten doen. Dat gebeurt 

met een klein aantal kinderen. Voornamelijk als een kind niet alleen te zwak presteert, 

maar ook sociaal en emotioneel achter blijft bij de meeste klasgenootjes. Doel van het 

zittenblijven is dat het kind daarna de basisschool gewoon kan afmaken. Ook komt 

het voor dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak met een aange-

past programma gaat werken. Het haalt dan op dat gebied niet het eindniveau van de 

basisschool. Dit wordt beschreven in een individuele leerlijn. Een dergelijk plan kan 

alleen worden uitgevoerd na toestemming van de ouders.  

 

Speciaal onderwijs 

Bij hoge uitzondering wordt een kind - na intensief overleg met de ouders - naar een 

school voor speciaal basisonderwijs (SBO) verwezen. Aan een dergelijk verwijzing is 

een heel proces voorafgegaan. Allereerst bieden we zelf extra hulp. Als dit onvol-

doende effect heeft, wordt - na toestemming van de ouders - de hulp van het Boven-

schools Ondersteuningsteam ingeroepen. Onze eigen orthopedagoog neemt dan 

meestal een uitgebreide test af. Aan de hand van het resultaat daarvan wordt bespro-

ken wat de mogelijkheden in het basisonderwijs zijn, of dat verwijzing naar het speci-

aal basisonderwijs meer voor de hand ligt.  

 

 

Begeleiding voortgezet onderwijs 

Na acht jaar gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit 

vele scholen. Wij proberen hen en hun ouders bij die keuze te helpen. Dit gebeurt aan 

de hand van de plaatsingswijzer  

 

De resultaten van het onderwijs 

De resultaten van het onderwijs worden elk jaar door ons gemeten. We gebruiken hier-

voor een eindtoets, de IEP. Deze toets levert gegevens op die mede van belang zijn bij 

de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast levert de toets ook gegevens 

op die van belang zijn voor de basisschool. 

 

Er is goed overleg met het voortgezet onderwijs. Een onderwijskundig rapport van 

de leerling gaat mee naar de volgende school. Het voortgezet onderwijs houdt onze 
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school gedurende de brugklasperiode op de hoogte over de resultaten van de school-

verlaters. Van de meeste scholen krijgen we jaarlijks een overzicht van de vorderin-

gen. 

 

Schoolverlaters VO 

In onderstaand schema ziet u naar welk type voortgezet onderwijs de kinderen uit-

stromen  

 

Jaar To-

taal 

VW

O 

HA

VO/

VW

O 

HA

VO 

VM

BO 

TL/ 

HA

VO 

VM

BO 

kL/ 

VM

BO 

TL 

VM

BO 

BL 

VM

BO 

BL/ 

VM

BO 

KL 

VMB

O GL 

VM

BO 

KL 

PR

O 

V

M

B

O 

T

L 

2015-2016 16 1 4 2 3 1    1 1 3 

2016-2017 10 3  3      3 1  

2017-2018 12 1 1 4  2    2  2 

* met LWOO 

 

 

 

   Schoolresultaten Cito Eindtoets en IEP afgelopen 3 jaar: 

Schooljaar 2015-2016 

             IEP 

2016-2017 

IEP 

2017-2018 

IEP 

Aantal leer-

lingen 

16 9                 12 

Schoolgroep Weging 7 % Weging 7 % Weging  7 % 

schoolscore            83,5               79.5 81 

 

 

Andere activiteiten 

Jaarlijks wordt er een sportdag georganiseerd op het sportveld in de omgeving van de 

school, of in de plaatselijke sporthal samen met de andere basisscholen.   

 

De oudere kinderen doen, zo mogelijk, mee aan intergemeentelijke sporttoernooien. 

 

Eenmaal in de twee jaar nemen de kinderen van groep 7 en 8 deel aan het verkeers-

examen. 

 

Er is veel aandacht voor de christelijke feestdagen.  

 

Voor groep 1 t/m 6 wordt er een schoolreis georganiseerd door de activiteitencommis-

sie. De groepen 7 en 8 gaan aan het begin van het schooljaar op kamp. 
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Twee maal per jaar wordt er een project georganiseerd, waarbij de leerlingen geld in-

zamelen voor een goed doel.  

 

Eenmaal per jaar organiseert de school een projectweek. Alle kinderen werken dan aan 

hetzelfde thema. Een dergelijk project wordt afgesloten met een projectavond waar 

iedereen welkom is.  

 

Het personeel 

Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er wer-

ken. U heeft uw kind aan hen toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de 

lesboeken zinvol gebruikt worden. De teamleden werken niet op eigen houtje, maar 

besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Wij werken volgens de interventies 

van stichting leerKRACHT. Teamgeest is de motor tot succes. Jaarlijks wordt veel geld 

uitgegeven aan scholing. De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het on-

derwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. Daarom zijn er elk schooljaar 

één of twee studie-dagen voor alle teamleden en worden diverse leerkrachten verder 

geschoold. De kwaliteit van een school hangt af van de mensen die er werken en hoe 

ze dat doen. De teamleden van de CBS de Regenboog zetten zich graag voor de volle 

honderd procent in!  

 

Schooltaken 

Naast lesgevende taken, hebben leerkrachten ook allerlei andere taken. Ze overleggen 

met ouders van ouderraad en medezeggenschapsraad, organiseren bijzondere activi-

teiten, zijn aanwezig bij sportactiviteiten, hebben zitting in diverse werkgroepen, vol-

gen nascholingscursussen, lezen vakliteratuur om maar een greep te doen uit de vele 

taken. Deze schooltaken zijn beschreven in de normjaartaak van de leerkrachten.  

 

Vervanging 

We streven ernaar dat er niet meer dan twee verschillende leerkrachten voor de groep 

staan. Daar niet alle leerkrachten 5 dagen per week werken kunnen wij, daar waar dat 

mogelijk is, tijdens ziekte of scholing voor elkaar invallen. Mocht er toch een vervanger 

moeten komen die niet met onze school bekend is, dan ligt er voor elke groep een 

invalpakket klaar waar de vervanger zo mee aan de slag kan. Het valt tegenwoordig 

niet mee om, met name voor de bovenbouw, vervanging te regelen. Mocht er geen 

vervanging mogelijk zijn dan hanteren we een vast protocol. 

 

Stagiaires 

De PABO is een lerarenopleiding. Onze school geeft studenten van de PABO de kans 

praktijkervaring op te doen. Ieder jaar hebben we één of meer studenten van de PABO. 

Afhankelijk van het studiejaar zullen ze zelfstandig en/of onder begeleiding van de 

groepsleerkracht les geven. Daarnaast is het mogelijk dat vanuit andere opleidingen 

studenten stages volgen. Per jaar wordt bekeken, welke studenten een stageplaats op 

onze school krijgen. 
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Scholing 

Het onderwijs ontwikkelt zich ieder jaar. Daarom is het belangrijk dat de leerkrachten 

daarin meegaan. Jaarlijks volgen de personeelsleden scholing over nieuwe ontwikke-

lingen in het onderwijs.  

 

De ouders 

U bent als ouder van onze leerlingen belangrijk voor ons, u heeft uw kind aan ons 

toevertrouwd. Daarom is het voor de school belangrijk dat er een goed contact is tus-

sen u en de leerkrachten. Wij willen de ouders zo goed mogelijk bij de school betrekken 

en dat doen wij op verschillende manieren: 

 

 De kennismaking in de nieuwe groep 

 

Aan het begin van ieder schooljaar organiseren we voor alle ouders een kennisma-

kingsavond. U kunt dan kennis maken met de leerkracht waar uw kind bij in de groep 

komt en wij bieden u en overzicht van de leerstof, zoals die in dat leerjaar aan de orde 

komt. Schooljaar 208-2019 starten we met het omgekeerde 10 minutengesprek. U als 

ouder/ verzorger wordt uitgenodigd over uw kind(eren) te komen vertellen. 

 

 De rapportbesprekingen 

 

Drie keer in het jaar krijgt u de gelegenheid de vorderingen van uw kind te bespreken 

met de leerkracht. Dit vindt plaats tijdens de 10 minuten gesprekken. Op de gespreks-

avonden kunt u ook het werk van uw kind inzien en de laatste twee keer wordt ook 

het rapport besproken. Is 10 minuten niet voldoende, dan kan er altijd een vervolgaf-

spraak worden gemaakt.  

 

 De ouderavond 

 

Ieder jaar wordt er een ouderavond georganiseerd, met voor de ouders interessante 

onderwerpen.  

 

 De koffieochtenden met de directeur 

Twee keer per jaar nodigt de directeur u uit. Van half negen tot half tien staat de koffie 

klaar. Nieuwe ouders kunnen dan kennis komen maken met andere ouders en de di-

recteur vertelt iets over nieuwe actuele zaken aangaande de school 

 

 Projectavond 

 

Ieder jaar hebben we ook een project over een thema waar alle kinderen aan mee wer-

ken. De resultaten zijn te bezichtigen op de projectavond. Deze avond vindt plaats in 

een informele sfeer. De kinderen mogen ook mee om alles aan u te laten zien. 

 



Schoolgids CBS de Regenboog 2018-2019   30 

 Weekbrief 

 

Wekelijks ontvangt u van ons de weekbrief. Deze weekbrief bevat belangrijke infor-

matie  en we houden u hiermee op de hoogte van de laatste nieuwtjes binnen onze 

school.  

 

 

 Overblijven 

 Uw kind heeft de mogelijkheid om over te blijven op onze school. Bij het aanmelden 

van uw kind kunt u aangeven of u gebruik wenst te maken van de overblijfmogelijk-

heid. 

Ook als uw kind af en toe een dag moet overblijven is dit een mogelijkheid. 

 

 Voor- en Naschoolse opvang. 

 

De voor- en naschoolse opvang binnen onze school wordt verzorgd door kind centrum 

De Grondzeiler. Wij stellen hiervoor ruimte beschikbaar.  

 

 

 Ouderbijdrage 

 

Aan de ouders wordt een bijdrage van € 20 gevraagd. Dit is een vrijwillige bijdrage. 

Het stelt ons in staat bij speciale gelegenheden iets meer te doen dan van ons school-

budget mogelijk is. De vrijwillige ouderbijdrage, die wij van u vragen, wordt gebruikt 

voor uitgaven die niet gesubsidieerd worden door rijk of gemeente. Van de ouderbij-

drage worden o.a. betaald: 

de viering van Sinterklaas; de vieringen van Kerstmis en Pasen; de sportdag; de pro-

jecten; en tal van andere activiteiten waarvoor de school geen subsidie ontvangt. 

 Wij hopen dat u de noodzaak van uw bijdrage inziet. U ontvangt een acceptgiro van 

de penningmeester.  

 Hulp van ouders 

 

Als school zijn wij afhankelijk van ouders die ons helpen. Daarom zullen wij ook re-

gelmatig een beroep op u doen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld: hulp 

bij spelletjes, computeren, sportdag, klusavond en schoonmaakavond. Wij kunnen niet 

zonder de hulp van ouders!  
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Klachtenprocedure 

Indien u vragen heeft over het onderwijs aan uw kind of over de gang van zaken in de 

groep van uw kind adviseren wij u in de eerste plaats contact op te nemen met de 

betreffende leerkracht. Indien het voorgaande naar uw mening niet tot een bevredi-

gend resultaat leidt, kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Bij 

hem/haar kunt u ook terecht wanneer u vragen heeft over de algemene gang van zaken 

op de school. Komt u er samen niet uit dan kunt u zich desgewenst wenden tot de 

bestuurder van de VCPO NG. In aanvulling op dit algemene beleid op de school geldt 

er sinds 1 augustus 1998 een officiële klachtenregeling. Een klachtenregeling voor alle 

soorten klachten, dus ook op het gebied van de ongewenste intimiteiten, discriminatie, 

agressie, geweld en pesten. Bovendien geldt de klachtenregeling ook voor gedragin-

gen van de leden van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) in het kader 

van Weer Samen Naar School. 

 

Er is voor alle scholen van VCPO Noord Groningen één klachtenregeling vastgesteld, 

waarin onder meer is vastgelegd, dat: 

o op elke school er één ‘Contactpersoon klachtenregeling’ is. 

o op het niveau van het bestuur er één ‘Vertrouwenspersoon klachtenregeling’ is.  

o VCPO Noord Groningen zich heeft aangesloten bij de landelijke klachtencom-

missie.  

 

Bij de directeur van de school is een exemplaar van de klachtenregeling (met een toe-

lichting) verkrijgbaar.  

 

De ‘Contactpersoon klachtenregeling’ heeft uitsluitend de bevoegdheid om een kla-

ger te verwijzen naar de vertrouwenspersonen. Op onze school is door het bevoegde 

gezag de volgende  ‘Contactpersoon klachtenregeling’ benoemd: 

    mevrouw  Siertsema, 

    Leenstertillen 2, 

    9965 TN Leens . 

    Tel: 0595 – 57 24 37 

 

De ‘Vertrouwenspersoon klachtenregeling’ gaat na of een klager geprobeerd heeft de 

klacht met de aangeklaagde, met de directeur van de betrokken school of met de be-

stuurder van de VCPO NG  op te lossen. Als dat niet het geval is, zullen zij bekijken of 

eerst voor die weg gekozen kan worden. De vertrouwenspersoon is Dhr. E. van der 

Riet, Churchillweg 27, 9974 PA Zoutkamp tel. 0595-401300. 
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De ‘Klachtencommissie’ onderzoekt de klacht door: onder andere de klager, de aan-

geklaagde en eventuele getuigen en/of deskundigen te horen. Het adres van de klach-

tencommissie luidt: Landelijke Klachtencommissie primair, voortgezet onderwijs en 

BVE: Postbus 694    2270 AR Voorburg, Tel: 070 - 3481148. Het secretariaat is bereikbaar 

op donderdag van 9.00 - 11.00 uur en op vrijdag van 9.00 - 13.00 uur.  

 

Verzekering / aansprakelijkheid   

 

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenver-

zekering en een aansprakelijkheidsverzekering.  

 

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten 

(leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (be-

perkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de genees-

kundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen 

verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Ma-

teriële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. 

 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de 

school actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims 

als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee as-

pecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. 

 
 Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor 

alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer 
dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de 
school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar 
berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schade-
vergoeding plichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of 
zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechts-
plicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is 
van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is 
schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aan-
sprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.  

 
 Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig ge-

drag 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 on-
rechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de 
ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf 
een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 
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Schooljaarplan  

Elk jaar maken wij een schooljaarplan. Dit jaarplan geeft een overzicht van de beleids-

voornemens voor het schooljaar 2018-2019. Deze beleidsvoornemens zijn gebaseerd op 

het Schoolplan 2015-2019, op uitkomsten van de beleidsvoornemens van 2017-2018 en 

op actuele ontwikkelingen. 

Dit document ligt ter inzage op onze school en kunt u lezen in de info kalender 2018-

2019. 

 

 


