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1.

WOORD VOORAF

Voor u ligt de schoolgids van de Rehobothschool voor het schooljaar 2019-2020. U vindt hierin de verantwoording
van de identiteit en kwaliteit van ons onderwijs. Onze schoolgids laat zien wat de school voor de kinderen kan en
wil betekenen, maar ook wat u als ouder(s) en/of verzorger(s) van ons als school kunt verwachten en wat de school
van u verwacht.
De Rehobothschool is een reformatorische basisschool in Capelle aan den IJssel. Iedere dag komen zo'n 190
kinderen naar onze school om, onder leiding van een team enthousiaste leerkrachten, samen te leren met
diepgang en verwondering. De Bijbel is daarbij ons uitgangspunt. Gods Woord is de leidraad voor ons handelen.
We mogen en moeten elkaar hierop aanspreken. Juist in deze tijd moeten we samen bezig zijn onder het beding
van de zegen des Heeren om de belangen van het reformatorisch onderwijs te dienen. De wisselwerking tussen
school, gezin en kerk is onmisbaar voor een goed functioneren van de school. Samen dragen we
verantwoordelijkheid voor de vorming en toerusting van onze kinderen. Dat betekent onder andere de opdracht
om de identiteit te bewaren en vorm te geven in nieuwe situaties en waakzaam te zijn voor allerlei invloeden die
niet Bijbels en daarom ongewenst zijn.
In het Schoolhuisvestingsplan 2017 van de gemeente Capelle aan den IJssel is opgenomen dat het
gemeentebestuur van de Capelle aan den IJssel, gezien de prognoses van de Eben-Haëzerschool en de
Rehobothschool, voornemens is over te gaan tot nieuwbouw voor de VVOGG in Capelle aan den IJssel. Dit wordt
dan één school, als vervanging voor de huidige huisvesting van de Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool.
De schoolgids is ons visitekaartje en tevens een belangrijk communicatiemiddel, waarbij wij u op de hoogte
houden van alles wat voor u en de kinderen van belang is, zodat ouders van onze leerlingen de nodige informatie
altijd bij de hand hebben, ouders van nieuwe leerlingen van onze Rehobothschool weten wat ze van ons mogen
verwachten en ook weten waarvoor ze kiezen als ze hun kind(eren) naar onze school laten gaan. De huidige uitgave
bevat actuele gegevens. Het kan zijn dat bepaalde feiten al weer achterhaald zijn. Via de nieuwsbrieven en via de
website houden we u op de hoogte van de veranderingen.
Onze school wil kinderen met de hun gegeven talenten vormen en opleiden voor een plaats in de maatschappij.
In onze schoolgids geven wij aan hoe wij werken en wat we te bieden hebben, zodat u weet wat u van ons
verwachten mag en waarop u ons kunt aanspreken. Daarnaast biedt de schoolgids antwoord op vele praktische
vragen, zoals wanneer er vrije dagen en vakantiedagen zijn, wanneer leerlingen verlof krijgen etc.
Onderling contact vinden wij van groot belang. U bent als ouder verantwoordelijk voor de opvoeding van uw
kind(eren), ook al vertrouwt u ons een deel van die opvoeding toe. Daarom hebt u recht op goede informatie en
overlegmogelijkheden. Als school willen we vorm geven aan een leefgemeenschap, waarin het aanvaarden van
en het rekening houden met elkaar, binnen de gegeven normen, belangrijk zijn. Als ouders en leerkrachten hebben
we een voorbeeldfunctie naar onze kinderen.
Zijn er zaken die u niet of te summier in deze schoolgids tegenkomt, dan horen we dat graag van u, zodat we er
bij een volgende uitgave rekening mee kunnen houden. Bent u tevreden, vertel het vooral aan anderen. Natuurlijk
blijft u altijd welkom voor een bezoek of een gesprek bij ons op school! Wij verzoeken u deze gids goed en
zorgvuldig te lezen en te bewaren.
Wij bieden u deze schoolgids aan in het besef van psalm 127 vers 2: “Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs
arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan”. Voor alle genoemde data in deze schoolgids geldt D.V.
We hopen met elkaar een gezegend schooljaar 2019-2020 te hebben.
Namens het bestuur en het team,
J. van Dijk, directeur
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2.

DE SCHOOL

2.1

NAAM EN ADRES

Rehobothschool
Zevensprong 1-3
2907 TK Capelle aan den IJssel
Tel.
: 010 – 451 10 55
E-mail : INFO@REHOBOTHSCHOOL-CAPELLE.NL
Website: WWW.REHOBOTHSCHOOL-CAPELLE.NL

2.2

ALGEMEEN

De Rehobothschool is een reformatorische basisschool en gaat uit van de Vereniging tot het Verstrekken van
Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Capelle aan den IJssel (VVOGG). Tot deze vereniging behoort ook de
Eben-Haëzerschool te Capelle aan den IJssel.

2.3

MANAGEMENTTEAM

Directeur

Dhr. J. van Dijk
j.vandijk@rehobothschool-capelle.nl

Coördinator groep 1 t/m 4

Mevr. A. Beukers
a.beukers@rehobothschool-capelle.nl

Coördinator groep 5 t/m 8

Mevr. J.J. van Dijk – Deelen
j.vandijk-deelen@rehobothschool-capelle.nl

2.4

CONTACT

Wij staan als school open voor uw vragen,
opmerkingen, suggesties etc. Wilt u een
gesprek, dan verzoeken wij u om telefonisch
een afspraak te maken. We gebruiken de e-mail
alleen voor zakelijke dingen. We vinden het fijn
om u bij alle andere zaken die spelen, zelf te
zien en te spreken.
We stellen het op prijs als u bij specifieke
zorgen over uw kind eerst contact zoekt met de
leerkracht. Komt u er met de leerkracht niet uit,
dan kunt u zich wenden tot de directie. Graag
horen leerkrachten zoveel mogelijk persoonlijk
van u wat u dwars zit!
Wij vinden het belangrijk dat u op tijd contact
zoekt met school. Laat u s.v.p. geen zaken liggen tot bijvoorbeeld een contactavond. Regelmatig contact, indien
nodig, hoort bij ons werk. We vinden het belangrijk om als ouders en school op één lijn te komen. Immers, als
school en ouders zoeken we samen het beste voor de kinderen.
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2.5

SCHOOLGROOTTE - GROEPSGROOTTE

Onze school telt per 1 augustus 2019 ca. 190 leerlingen. De kinderen zijn verdeeld over 8 groepen.
De school is ingedeeld in een onderbouw en een bovenbouw. De onderbouw beslaat de groepen 1 t/m 4 en staat
onder leiding van juf A. Beukers. De bovenbouw, groep 5 t/m 8, staat onder leiding van juf van Dijk – Deelen.
Directie en team proberen de groepen zo evenwichtig mogelijk samen te stellen en hanteren daarbij de volgende
uitgangspunten: de groepen hebben zo min mogelijk verschillende leerkrachten én de groepsgrootte wordt zo
evenwichtig mogelijk bepaald en verdeeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de zorg die kinderen in een
bepaalde groep nodig hebben.

2.6

NIEUWE SCHOOL

In het Schoolhuisvestingsplan 2017 van de gemeente Capelle aan den IJssel is opgenomen dat het
gemeentebestuur van Capelle aan den IJssel, gezien de prognoses van de Eben-Haëzerschool en de
Rehobothschool, voornemens is over te gaan tot nieuwbouw voor de VVOGG in Capelle aan den IJssel. Dit wordt
dan één school, als vervanging voor de huidige huisvesting van de Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool. Dit
schoolgebouw zal gebouwd worden op de huidige locatie van de school van de Capelse School Vereniging (CSV).
In het tweede kwartaal van 2019 is de Eben-Haëzerschool verhuisd naar een tijdelijke locatie aan de Lijstersingel.
De CSV zal verplaatst worden naar het huidige gebouw van de Eben-Haëzerschool in de zomer van 2019. Daarna
zal het huidige schoolgebouw van de CSV worden gesloopt. Op deze kavel gaat het gemeentebestuur een gebouw
realiseren met voldoende bouwkundige volume én voldoende speelgelegenheid, zodat de kinderen van de huidige
Eben-Haëzerschool en van de huidige Rehobothschool daar gehuisvest kunnen worden. Het plan is dat dit nieuwe
schoolgebouw eind voorjaar 2021 gereed is. De Eben-Haëzerschool zal dan vanuit de tijdelijke locatie en de
Rehobothschool vanuit de huidige locatie verhuizen naar de nieuwe locatie aan de Duikerlaan/Alkenlaan in Capelle
aan den IJssel. Het wordt daarmee dus niet alleen een nieuw schoolgebouw voor de VVOGG, maar ook nadrukkelijk
een nieuwe Capelse reformatorische school.

2.7 AANMELDING EN INSTROOM NIEUWE LEERLINGEN
Het tussentijds aanmelden van nieuwe leerlingen gebeurt via de schoolleiding (Dhr. J. van Dijk) of via de
administratie (Mevrouw J.A. Groenendijk – Middelkoop). Wanneer u de school nog niet kent, wordt er een
afspraak met u gemaakt voor een gesprek en een rondleiding door de school.
Ook dit schooljaar is er een inschrijfmiddag. Op deze middag ontvangen ouders die voor het eerst een kind willen
opgeven, informatie over het reilen en zeilen van onze school. Dit schooljaar zal deze middag plaatsvinden op D.V.
maandag 20 januari 2020.
Er wordt van de ouders van de leerlingen verwacht, dat zij de grondslag van onze school onderschrijven. Indien
dit principieel op bezwaren stuit, zal er een gesprek plaatsvinden met het bestuur van de school. Het bestuur
beslist dan over het wel of niet toelaten tot onze school.
Het wordt door ons op prijs gesteld als uw kind tijdig ingeschreven wordt. Dat vergemakkelijkt de administratie en
wij kunnen zorgen dat u op tijd geïnformeerd wordt over de eerste schooldag van uw kind. Als het
inschrijfformulier op school verwerkt is, ontvangt u per post een bevestiging van de inschrijving.
Ruim vóór de eerste schooldag ontvangt uw kind een uitnodigingskaart. Ook ontvangt u een vragenlijst. U kunt
daarin bijzonderheden aangeven over uw kind. Al deze informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld en
opgeslagen in ons leerlingvolgsysteem.
Vanaf dit schooljaar zal er geen wenmoment meer gepland worden voor de kleuters die de peuteropvang ’t
Kapoentje hebben bezocht.
Voor de kleuters die niet de peuteropvang ’t Kapoentje hebben bezocht, zal in overleg met ouders een
wenmoment worden gepland.
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Kinderen die vier jaar worden, stromen in principe na hun verjaardag op de eerste maandag van de nieuwe
maand in. Groep 1 zal in de loop van het jaar uitgroeien tot een groep van 33 leerlingen. We hebben besloten
om de leerlingen die vanaf januari instromen in groep 1 onderwijs te bieden op: maandagmorgen,
dinsdagmorgen, donderdagmorgen en vrijdagmorgen. Kleuters die in mei of juni 2020 vier jaar hopen te worden,
zijn welkom na de zomervakantie in het volgende cursusjaar.

2.8 TOELATINGSBELEID
Kinderen uit gezinnen die behoren tot kerkverbanden die zijn benoemd als behorende tot onze achterban worden
toegelaten. Met de ouders van die kinderen wordt een zogenaamd aanmeldingsgesprek gevoerd als die voor het
eerst een kind aanmelden. Met de ouders die niet tot deze gemeenten behoren, wordt een toelatingsgesprek
gehouden met een commissie van Raad van Bestuur en directie. Deze commissie adviseert de Raad van Bestuur
over het al of niet toelaten van de leerling. De Raad van Bestuur besluit tot toelating als het betreffende gezin de
grondslag van de school onderschrijft en dienovereenkomstig
leeft. Kinderen van gezinnen waarvan al kinderen op school
zitten, worden toegelaten. De Raad van Bestuur en de directie
van de school kunnen een gesprek aangaan met ouders van wie
kinderen op school zitten, als blijkt dat deze ouders niet meer
achter de grondslag van de school staan en zich niet meer
conformeren aan de regels die er gelden.

2.9

AANMELDING KINDEREN MET EEN HANDICAP

Op onze school zijn binnen het toelatingsbeleid in principe alle
kinderen welkom die behoren tot het normale voedingsgebied
van de school. Wel wordt bij aanmelding bekeken of verwacht
mag worden dat het team dit kind kan begeleiden zonder dat
het betreffende kind of de andere kinderen daardoor te kort
komen. Plaatsing van kinderen met extra zorg en aandacht is
immers alleen goed als dit verantwoord is en hangt dus af van
de mogelijkheden die er op school zijn. Leerlingen met extra
zorg en aandacht vallen onder speciale leerlingbegeleiding. Dit
houdt in dat wij accepteren dat kinderen niet op dezelfde
manier en in hetzelfde tempo leren. We gaan uit van verschillen
tussen kinderen bij het kiezen van onze leerinhouden en
doelen, waarbij verschillen in differentiatiecapaciteiten van
leraren ook een rol spelen.
Wanneer tot plaatsing wordt besloten, moet duidelijk zijn dat:
 de leerkracht waarbij het kind wordt geplaatst extra tijd beschikbaar krijgt voor zaken als scholing en
contacten met ouders en andere instanties;
 er ambulante begeleiding vanuit het samenwerkingsverband geboden wordt;
 de leerkracht extra steun krijgt van de teamgenoten;
 de extra formatie die wordt ontvangen voor dit kind goed benut wordt;
 de ouders en de leerkracht elkaar van goede informatie voorzien;
 de ouders gevraagd zal worden om bij te springen indien nodig;
 de intern begeleider regelmatig bij het overleg over het betreffende kind betrokken is;
 de ouders bereid zijn om (in overleg) met school extra ondersteuning in de vorm van een
zogenaamd individueel arrangement aan te vragen, indien noodzakelijk.
Steeds opnieuw zal bekeken worden of er voor dit kind nog voldoende mogelijkheden op school zijn. Het kind
moet namelijk een ontwikkeling doormaken en zich veilig voelen binnen de school. Is dit niet meer of onvoldoende
het geval, dan zal in overleg met de ouders verwijzing naar een school voor Speciaal Onderwijs overwogen worden.
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2.10 GRENZENBELEID BIJ TOELATING
INLEIDING
Door de Raad van Bestuur is een samenhangend beleid vastgesteld betreffende de instandhouding van de scholen
van de Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Capelle aan den IJssel.

VOEDINGSGEBIEDEN
Om invulling te geven aan het beleid voor de instandhouding van de Capelse scholen hanteert de Raad van Bestuur
een voedingsgebiedenbeleid. De Raad van Bestuur neemt in dat verband het beleid inzake de instandhouding van
de scholen als uitgangspunt. Het beleid ten aanzien van de voedingsgebieden is daaraan ondergeschikt en dient
ter ondersteuning van het instandhoudingsbeleid. Met dit voedingsgebiedenbeleid wil de Raad van Bestuur
rechtvaardige en eerlijke richtlijnen hanteren voor het plaatsen van kinderen op de scholen. De Raad van Bestuur
stelt voor elke school een afgebakend voedingsgebied vast. De Raad van Bestuur is te allen tijde bevoegd de
grenzen van de voedingsgebieden te wijzigen wanneer het instandhoudingsbeleid dat vereist.

HOOFDREGELS
De door het bestuur vastgestelde indeling van de voedingsgebieden is bindend voor alle inschrijvingen. Dit
betekent dat ouders/verzorgers, die kiezen voor een school van de VVOGG, hun kind aanmelden bij de school
behorende bij het voedingsgebied waarin zij wonen op het moment dat hun aan te melden kind de school zal gaan
bezoeken.

BIJZONDERE SITUATIES
Verhuizing
Bij verhuizing van een gezin van het ene voedingsgebied naar het andere voedingsgebied hebben de
ouders/verzorgers de keuze om hun kind(eren) op de school te laten die behoort bij het voedingsgebied waar zij
vandaan komen, óf hun kind(eren) over te plaatsen naar de school die behoort bij het voedingsgebied waar zij
gaan wonen.
School onder opheffingsnorm
Indien een school op basis van de leerlingenprognoses onder de opheffingsnorm dreigt te komen kan het bestuur
besluiten dat voor ouders/verzorgers, die niet in het voedingsgebied van de betreffende school wonen, de
mogelijkheid bestaat om op basis van vrijwilligheid hun kind op deze school aan te melden of over te plaatsen. De
Raad van Bestuur besluit tot het beëindigen van deze mogelijkheid zodra redelijkerwijs verwacht mag worden dat
de school boven de opheffingsnorm blijft.
Eén school per gezin
Ouders/verzorgers, die één of meerdere kinderen op een school hebben die niet behoort bij het voedingsgebied
waarin zij wonen, hebben de mogelijkheid ook hun andere kinderen op deze school aan te melden.

2.11 VOEDINGSGEBIED
De grenslijn voor het voedingsgebied is de Abram van Rijckevorselweg en de Schielandweg tot in Nieuwerkerk aan
den IJssel. Ten noorden van deze lijn dient ingeschreven te worden op de Rehobothschool, ten zuiden ervan op
de Eben-Haëzerschool. De Rehobothschool staat in de wijk Capelle-Schollevaar en betrekt voornamelijk kinderen
uit de wijken Capelle-Schenkel en Capelle-Schollevaar, Rotterdam-Alexanderpolder, Rotterdam-Ommoord,
Rotterdam-Zevenkamp, Rotterdam-Oosterflank, Rotterdam-Nesselande en het nabij gelegen Nieuwerkerk aan
den IJssel.

2.12 SCHOOLBEVOLKING
Bijna alle kinderen die onze school bezoeken hebben een kerkelijke achtergrond en voor de meeste kinderen geldt
dat zij op zondag naar een kerkelijke gemeente gaan. Op onze school geldt de kledingregel dat meisjes een rok
of jurk dragen en jongens een lange broek. Meer informatie hierover vindt u bij 3.6.
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3.

WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

3.1

EEN KORTE TERUGBLIK

In augustus 1971 begint de Rehobothschool, die overigens pas drie jaar later zo genoemd wordt, als een klein
stekje aan de Kanaalweg 52A. Voor die tijd gingen de leerlingen uit de wijk Schenkel naar de Eben-Haëzerschool
in Capelle. In augustus 1974 verhuist de school naar de Capelseweg 5, waar drie lokalen en één reservelokaal ter
beschikking komen. Bij die gelegenheid wordt door middel van een enquête de ouders gevraagd naar ideeën voor
de naamgeving van de school. Met overgrote meerderheid wordt gekozen voor de naam ‘Rehobothschool’. Deze
naam is ontleend aan de Bijbel (Gen. 26:22) en betekent: ‘Want nu heeft ons de Heere ruimte gemaakt, en wij zijn
gewassen in dit land!’
Op 30 augustus 1984 wordt het huidige schoolgebouw aan de Zevensprong betrokken. Dit gebouw is ingrijpend
verbouwd en uitgebreid in 2005, zodat de school nu de beschikking heeft over een goed uitgerust gebouw. De
ontstaansgeschiedenis van de school leert ons hoe belangrijk door de voortrekkers van het reformatorisch
onderwijs de grondslag van Schrift en belijdenis geacht werd voor de praktijk van het onderwijs. Bij alle
veranderingen in het onderwijs is dit uitgangspunt niet veranderd!

3.2

DE GRONDSLAG VAN DE SCHOOL

Onze school gaat uit van de reeds in 1931 opgerichte “Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op
Gereformeerde Grondslag te Capelle aan den IJssel”. De grondslag van deze vereniging is omschreven in artikel 2
van de statuten: “De Vereniging is gegrond op de onveranderlijke waarheden in Gods Woord geopenbaard, naar
de verklaring daarvan gegeven in de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Nationale Synode van
Dordrecht in de jaren 1618-1619”. Binnen de school wordt alleen gebruik gemaakt van de Statenvertaling.

3.3

UITGANGSPUNTEN

De grondslag zoals die hierboven is verwoord, heeft gevolgen voor het onderwijs in onze school. Het beeld dat de
Bijbel ons geeft van Schepper en schepping, van de gebrokenheid door de zonde, de schuld jegens de Heere en
de weg der verzoening door Christus, is bepalend voor heel ons
handelen.
Heel het gedrag van de leraren moet doortrokken zijn van het
besef van onze eigen onwaardigheid en van de verwondering
dat alleen door het geloof in Jezus Christus een herstelde
gemeenschap met God beoefend kan worden. Vanuit dit besef
willen wij onze opdracht binnen de school vervullen.
Deze opdracht is verwoord in Deuteronomium 6 vers 6 en 7 :
“En deze woorden die Ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn.
En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als
gij in uw huis zit, en als gij op de weg gaat, en als gij nederligt
en als gij opstaat.” Wij hopen zo een instrument te zijn om de
leerlingen te wijzen op de noodzaak en de mogelijkheid van
bekering.
God eist gehoorzaamheid op grond van wie Hij is; God,
Schepper, bekleed met majesteit en heerlijkheid. Dat geeft
Hem recht van spreken. Hij is groot en wij mensen zijn klein. Op
grond
daarvan
kan
Hij
gehoorzaamheid
eisen.
Gehoorzaamheid aan dit gezag is een onontkoombare eis.
Opvoeden
betekent
dienstbaar
zijn
aan
het
ontwikkelingsproces
dat
kinderen
doormaken.
Gezagsuitoefening moet dus ook dienstbaar zijn aan dat doel.
Bij gezag gaat het er niet om ‘om eventjes te laten voelen wie
er de baas is', maar staat het belang van het kind voorop.
8
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Met het oog hierop komen de Bijbelse noties aan de orde in de volgende zaken:
 De eerbied voor God en Zijn Naam;
 De plaats die de Bijbel, het gebed en de psalmen innemen op school;
 Het bijbrengen van liefde tot Gods Woord en wet en de betekenis daarvan voor het dagelijks leven;
 De verwondering óver, en eerbied vóór Gods scheppingswerk;
 Het respecteren van de specifieke gaven die elk mens van God gekregen heeft;
 Gehoorzaamheid aan allen die over ons gesteld zijn;
 De respectvolle omgang van leerlingen met leerkrachten en met elkaar;
 De aandacht voor het individuele kind;
 De visie op het hanteren van opvoedingsmiddelen: beloning, straf, gesprek;
 De keuze van les- en leerstof;
 De keuze van leermiddelen, met name ten aanzien van leer- en leesboeken en methoden;
 Een verantwoord omgaan met moderne media;
 Aandacht voor seksuele opvoeding in de groepen 1 t/m 8.

3.4

VISIE EN MISSIE VAN DE SCHOOL

MISSION-STATEMENT VAN ONZE SCHOOL
Op onze school wijst de Bijbel ons elke dag de weg. God vraagt daarin van ons Hem lief te hebben boven alles en
de naaste als onszelf. Dat wordt zichtbaar in de manier waarop we met elkaar omgaan. Tijdens de lessen laten we,
waar mogelijk, het licht vallen op de dingen van God en van Zijn Koninkrijk; leren op school en leren voor het leven
gaan zoveel mogelijk samen op. Dat betekent:
 Op onze school zien wij leerkrachten, leerlingen en ouders in vertrouwen samen leven en leren.
 De leerkracht en de leerling nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.
 De leerkracht zorgt voor verbinding op het onderwerp, zodat het kinderen persoonlijk raakt en vormt, het
krijgt betekenis voor hen.
 De leerkracht laat vakmanschap zien en maakt tijdens de les gebruik van verschillende
technieken/gereedschappen en weet die op het juiste moment en de goede manier in te zetten.
 We willen de Kinderen zijn geschapen met talenten. Op onze school proberen wij die talenten te benutten en
te ontwikkelen.

VISIE OP ONS ONDERWIJS
Ons onderwijs moet doordrenkt zijn van het opvoeden van kinderen tot christelijke burgers. Christelijke burgers
in een christelijke school die zich onderscheiden, die opvallen in positieve zin en daarmee mogen leven tot eer van
God. In de eerste plaats is hiervoor het werk van de Heilige Geest nodig. Maar dit ontslaat ons niet van onze
verantwoordelijkheid om de kinderen hierin te vormen.
Christen-zijn moet niet beperkt worden tot de start van de dag, tot de lessen van Kanjertraining en tot de lessen
waarin momenten ontstaan die geschikt zijn voor een christelijke toepassing. Ons hele onderwijs moet hiervan
doortrokken zijn, het moet ons beginpunt zijn. De voorbereiding op een toekomst in een seculiere maatschappij
moet secundair zijn aan het onderwijs over een leven tot Gods eer.
De christelijke leerkracht neemt hierin het initiatief. Concrete voorbeelden hiervan zijn: leerlingen die beleefd zijn
naar volwassenen, leerlingen die leren om bewust betrokken te zijn op de maatschappij, leerlingen die eerbiedig
zijn bij gebed en Bijbellezen. Natuurlijk hebben leerkrachten hierbij een voorbeeldfunctie. Dat uit zich onder
andere in het met elkaar in gesprek gaan over christelijk onderwijs, leerkrachten die samen Bijbelstudie houden,
leerkrachten die nadenken over hun voorbeeldgedrag.
Onze onderwijsinstelling dient gestempeld te zijn met begrippen als dienstbaarheid, afhankelijkheid,
verantwoordelijkheid. We willen onze identiteit niet alleen terug laten zien in de Bijbellessen, maar in het geheel
van ons lesgeven. Zo leren volwassenen en leerlingen samen om te leven als christelijke burgers met de focus op
Gods Koninkrijk.
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VOORWAARDEN VOOR DIT ONDERWIJS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.5

De personeelsleden kennen en onderschrijven de grondslag van de school
De personeelsleden werken vanuit de grondslag van de school
De school heeft haar visie op de levensbeschouwelijke identiteit helder geformuleerd in het document
identiteitsprofiel
De personeelsleden laten zich in de omgang met de naaste leiden door Gods Woord
De Bijbelse waarden en normen worden geëxpliciteerd
De drie formulieren van enigheid vormen een bron van leerstof
De levensbeschouwelijke identiteit is voornamelijk grondslag voor de pedagogische visie
De school besteedt structurele aandacht aan het herdenken van heilsfeiten
Elke dag wordt er aandacht geschonken aan onze identiteit tijdens de Bijbellessen en bij de andere lessen
laten we zoveel mogelijk het licht vallen op de dingen van God en Zijn Koninkrijk

ONDERWIJSKUNDIG BELEID

De collega’s van de nieuwe school vormen een professionele leergemeenschap. Zij werken vanuit vertrouwen in
verbinding met elkaar samen. Zij voelen zich verantwoordelijk voor én zijn eigenaar van hun eigen leerproces en
van het leerproces van de kinderen. De collega’s willen groeien in hun vak als leerkracht en willen hun
vakmanschap delen met andere collega’s met als doel de kinderen tot leren en ontwikkelen te brengen. De
collega’s zijn zich bewust van hun impact op het leren en ontwikkelen van de kinderen.
Kinderen groeien, leren en ontwikkelen zich alleen binnen een goed opvoedkundig klimaat. Alleen dan zullen
kinderen met plezier naar school gaan en tegelijkertijd veel leren. Onder een goed pedagogisch klimaat verstaan
wij een klimaat waarbinnen ieder kind veiligheid, rust en structuur wordt geboden, waarbinnen gezag wordt
uitgeoefend en geaccepteerd, en waarbinnen leerkrachten rekening houden met de eigen aard van ieder kind en
leerlingen elkaar respectvol behandelen. Begrippen als respect, waardering en saamhorigheid staan in de omgang
met elkaar centraal. Daarom werken wij met de methode Kanjertraining. Hierbij werken we onder andere aan een
fysiek en sociaal veilige school. Daarnaast willen we de kinderen opvoeden tot gehoorzame burgers. Daarom is
belangrijk dat de kinderen weten wat goed burgerschap, democratische besluitvorming is.

UITGANGSPUNTEN VOOR HET ONDERWIJSKUNDIG BELEID
We zoeken naar een goede balans tussen de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen. Hierbij zijn de onderstaande uitgangspunten van belang.














Ons onderwijs is niet alleen gericht op het aardse leven, we leggen allereerst de focus op de dingen van God
en van Zijn Koninkrijk
De school wil leerlingen toerusten tot een leven in een multiculturele samenleving
De school bereidt de leerlingen adequaat voor op het voortgezet onderwijs
Het onderwijs is zo ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkeling doorlopen
De school streeft ernaar leerlingen te laten groeien met inachtneming van hun individuele mogelijkheden en
behoeften
De leerkrachten zorgen dat leerlingen actief betrokken worden bij hun eigen onderwijs-leerproces
De leerkrachten zorgen voor evenwicht tussen ondersteunen en uitdagen; ze bevorderen de zelfstandigheid
en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen
Het leerstofaanbod, de leertijd en het didactisch en pedagogisch handelen worden op de leerlingen
afgestemd, om tegemoet te komen aan de onderlinge verschillen
De school hanteert een voortgangsregistratie voor elke leerling
De leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen begeleiding die afgestemd is op de behoefte van de leerling
De leertijd wordt effectief besteed
De leerkrachten werken opbrengst- en doelgericht: het leren van de leerlingen staat centraal. De leerkrachten
hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en laten dat merken.
Leerkrachten zorgen voor een gestructureerd en veilig klimaat waardoor het leerproces optimaal kan
verlopen
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3.6

ONZE KERNWAARDEN

Onze 5 kernwaarden geven richting voor onze ambities die we voor de komende jaren hebben opgesteld:

VERTROUWEN






Op onze school zijn bij leerkrachten, leerlingen en ouders
de Kanjerregels verinnerlijkt
de schoolregels verinnerlijkt
de communicatielijnen en omgangsafspraken duidelijk
Personeelsleden communiceren professioneel met elkaar en met de ouders
Ieder durft zichzelf te zijn en mag zichzelf zijn
We laten de volgende gespreksvaardigheden zien
o we luisteren naar elkaar
o we geven elkaar de ruimte om een ander te laten zeggen wat hij/zij weet
o we geven grenzen aan
o we kunnen goed omgaan met feedback
o we stellen ons kwetsbaar op
o we delen hulpvragen
o we delen successen
We werken samen met ouders die
proactief werken aan het versterken van het wederzijds vertrouwen
op school een sfeer van openheid en bespreekbaarheid ervaren
het personeel vertrouwen, zodat er effectief gewerkt kan worden

VERBINDING







We leven in verbinding met God, onszelf en de ander
De leerling en de leerkracht verbinden zich met de leerstof zodat het tot verwondering leidt
We zoeken verbinding met ouders
We zoeken verbinding met externen
We zoeken verbinding met de kerken behorend bij onze achterban, om samen invulling te geven aan het
staan als christen in de 21e eeuwse samenleving
We zoeken verbinding met de samenleving

VERANTWOORDELIJKHEID






De leerkracht neemt verantwoordelijkheid om eigenaar te zijn van de collectieve ambitie
De leerkracht neemt verantwoordelijkheid voor alle leerlingen van de school
Om samen beter in ons vak te worden, neemt de leerkracht proactief deel aan de professionele
leergemeenschap
Het kind neemt verantwoordelijk voor en heeft zicht op zijn eigen leerproces
We stimuleren een Growth Mindset

VAKMANSCHAP
De leerkracht zorgt voor boeiend en doelgericht onderwijs voor ieder kind d.m.v.
 een doelgerichte start van de les,
 het aangeven van het doel van de les
 het stellen van de juiste vragen
 het geven van feedback (op het proces)
 reflectie
 modelleren
 controle van begrip
Dat stelt de leerkracht in staat om
 samen leren te bevorderen
 bij het lesgeven door de ogen van het kind te kijken
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het hart van kinderen te raken
expertise te benutten binnen en buiten de school
zich te blijven ontwikkelen

GROEI
We willen kinderen bieden wat ze nodig hebben om te groeien en te ontwikkelen op cognitief, sociaal en creatief
gebied. Hier komen we aan tegemoet door:
 Gedifferentieerde instructie en lesstof
 Aandacht te hebben voor kernvakken en creatieve vakken
 Aandacht te hebben voor lesaanbod aan meer- en hoogbegaafden binnen onze scholen en dit te verbreden
naar alle leerlingen
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3.7

VISIE OP ONZE LEERGEMEENSCHAP

LEREN ALS PROFESSIONALS
Als managementteams van beide scholen zijn we geïnspireerd door het boek ‘Onderwijs vraagt leiderschap’(Both,
2012). De volgende acht aspecten of gedragingen van ons als leidinggevenden spreken ons aan en geven ons
richting in het leidinggeven aan ons team. We zijn ervan overtuigd dat deze acht aspecten bijdragen aan goed
leiderschap en zowel de kwaliteit van ons onderwijs als de professionalisering van onze leerkrachten en
ontwikkeling van onze leerlingen ten goede komen. Deze acht aspecten sluiten ook aan op onze collectieve
ambitie. Het gaat het managementteam om de volgende acht aspecten of gedragingen:
1. Ontwikkelt samen met zijn/haar team een collectieve ambitie
2. Inspireert mensen en betrekt hen bij de strategie
3. Communiceert tijdig en eerlijk en is aanwezig
4. Is duidelijk over het resultaat en geeft feedback
5. Treedt assertief op bij mensen die niet goed (meer) zijn in hun vak
6. Fungeert als ‘hitteschild’ tegen ruis van boven en van opzij
7. Heeft een gezaghebbende maar dienende en bescheiden attitude
8. Stuurt op flow: op vakdeskundigheid en plezier in het werk

LEIDINGGEVEN AAN LEERLINGEN
Uit het bovenstaande vloeien een achttal aspecten voort die we bij onze leerkrachten willen zien als zij
leidinggeven aan leerlingen passend binnen onze collectieve ambitie:
1.




Collectieve ambitie
De leerkracht doet zijn best van de klas een groep te maken zodat niemand buitengesloten wordt
De leerkracht maakt afspraken met ons over wat we dit jaar met elkaar willen bereiken
De leerkracht praat een aantal keer per jaar met de leerling over zijn gedrag, zijn manier van leren en zijn
leerprestaties

2.




Inspireren en betrekken
De leerkracht daagt de leerlingen uit om zijn werk beter te doen
De leerkracht weet wat de leerlingen goed kunnen en laat hen juist die kwaliteiten gebruiken in hun werk
De leerkracht zorgt dat alle leerlingen meedenken en meedoen

3.



Communicatie
De leerkracht vertelt de leerlingen wat hij van hun gedrag vindt
De leerkracht heeft respect voor iedere leerling. Hij trekt niemand voor en stelt niemand achter.

4.



Feedback op output
Door de reactie van de leerkracht op het werk en gedrag van de leerling, wordt het werk en gedrag van de
leerling beter
De leerkracht maakt de leerling zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij de opdracht doet

5.




Assertief optreden
De leerkracht vindt het heel belangrijk dat de leerling zijn uiterste best doet
De leerkracht spreekt de leerling aan als hij onder zijn kunnen presteert
De leerkracht helpt de leerling om zijn niveau weer te halen als hij onder zijn kunnen presteert

6.



Functioneren als hitteschild
De leerkracht zorgt ervoor dat er geen tijd verloren gaat aan dingen waar de leerlingen niets van leren
De leerkracht zorgt voor rust in de groep zodat de leerlingen hun werk goed kunnen doen

7.


Gezaghebbende, dienende en bescheiden attitude
De leerkracht laat de leerlingen zien dat zij niet voor hem op school zijn maar dat het werk van de leerlingen
op school zinvol is voor hun eigen toekomst
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8.



3.8

De leerkracht zorgt ervoor dat leerlingen die nieuwe stof of moeilijke onderwerpen goed snappen, hem
helpen bij het uitleggen
De leerkracht geniet van de inzet en prestaties van alle leerlingen in de groep
Sturen op flow
De leerkracht vindt het welbevinden van de leerling net zo belangrijk als goede resultaten
De leerkracht stemt het niveau van zijn onderwijs af op de leerling en zorgt ervoor dat hij het met plezier kan
doen

SCHOOLBREDE AFSPRAKEN

RESPECT
1.
We hebben respect voor onszelf en voor de ander
Leren
2.
Tijdens de les luister, denk en praat ik mee
3.
Belangrijke dingen breng ik in, want daar help ik mezelf en de ander mee
4.
Ik help de ander door hem zelf na te leren denken
ZELFSTANDIGHEID
5.
Ik gebruik mijn tijd als leertijd
6.
Ik zet door, ook als ik het soms moeilijk vind
7.
Ik probeer problemen eerst zelf op te lossen
KWALITEIT
8.
9.

We zijn zuinig op alles in de school en op het plein
Ik ben trots op mijn werk. Mijn werk doe ik goed en netjes

3.9

HET KLIMAAT VAN DE SCHOOL

In het klimaat van de school komt tot
uitdrukking, dat wij de Bijbel centraal stellen
in het onderwijs. Dit blijkt niet alleen uit het
dagelijks reserveren van een half uur
Bijbelonderwijs en het vieren van de
christelijke feestdagen, maar doortrekt het
hele onderwijs.Vanuit dit uitgangspunt wil de
school vorm geven aan een pedagogisch
klimaat
waarin
wederzijds
respect,
vertrouwen, geborgenheid en veiligheid
kernwoorden zijn. Daarvoor is nodig:
 gehoorzaamheid aan hen die over ons
gesteld zijn
 een houding bij allen om de naaste lief te
hebben als jezelf
 een open verhouding tussen leerkrachten
en leerlingen
 toch voldoende afstand voor een juiste gezagsverhouding
 een goede verhouding tussen leerlingen onderling
 goed contact tussen ouders en school
 goede lesomstandigheden
 goede leermiddelen
Van de ouders verwachten wij dat zij met respect spreken over andermans kinderen en over de opvoeding
daarvan.
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3.10 KLEDINGREGELS
Op onze school gelden een aantal kledingregels. Wij verwachten dat de kinderen er verzorgd en netjes uit zien.
Aanstootgevende kleding, zoals erg korte rokjes al dan niet met legging en/of naar onze mening onvoldoende
bedekte lichaamsdelen, wordt niet toegestaan. Ook kleding die reclame maakt voor sportclubs of verwijst naar de
popcultuur of occultisme wordt niet toegestaan. Binnen de school dragen we geen petten, capuchons of andere
hoofddeksels. Van vrouwelijk personeel en meisjes wordt verwacht dat zij in een rok de school bezoeken. Van
moeders die de school bezoeken of helpen bij schoolse activiteiten wordt dit eveneens verwacht.
Bij de aanmelding van uw kind(eren) heeft u ingestemd met de schoolregels. Dat betekent niet dat u het met al
die regels eens hoeft te zijn. Maar u hebt, door uw kind op deze school aan te melden, wel beloofd u aan de
geldende regels te houden. In het besef dat onze reformatorische school niet is opgericht om kledingregels op te
leggen, maar om de aan ons toevertrouwde, door God geschapen kinderen op te voeden en te onderwijzen in
afhankelijkheid van de zegen des Heeren, doen we toch een dringend beroep op u om u niet aan uw belofte te
onttrekken.
In dit verband zij tenslotte opgemerkt dat voetbalplaatjes en verzamelartikelen die een occult karakter hebben
verboden zijn. Mp3-spelers en iPod worden op school niet geaccepteerd en kinderen die in het bezit zijn van een
mobiele telefoon dienen deze op school uit te schakelen.
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4.

DE RAAD VAN BESTUUR EN DE MR

4.1

VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Geachte ouders en verzorgers,
Te midden van alle praktische informatie over het reilen en zeilen op onze scholen, is het goed om ook in te gaan
op zaken als de bestuursstructuur van onze scholen en de identiteit en grondslag van de vereniging waar onze
scholen door zijn gesticht en in stand worden gehouden.

BESTUURSSTRUCTUUR
Onze twee basisscholen vallen onder een vereniging, de Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op
Gereformeerde Grondslag. Het hoogste orgaan van een vereniging is de Algemene Ledenvergadering. De
Ledenvergadering kiest de leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad
van Bestuur en houdt hier toezicht op. De Raad van Bestuur is het bevoegd gezag van de scholen. Een groot deel
van hun verantwoordelijkheden is gedelegeerd aan de twee locatiedirecteuren. Elke school kent vervolgens zijn
eigen managementstructuur, waarbij de directeur samen met de bouwcoördinatoren het managementteam
vormt. In paragraaf 4.2 wordt uitvoeriger stilgestaan bij deze structuur.

VERENIGING EN GRONDSLAG
Binnen onze vereniging streven we er naar kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. We verkeren in de
bevoorrechte positie dat we dit onderwijs mogen inrichten overeenkomstig onze grondslag, de Bijbel en de Drie
Formulieren van Enigheid. Dat schept een bijzondere verantwoordelijkheid als het gaat om het bewaken en
bewaren van onze identiteit, waar deze grondslag in doorwerkt. Onze identiteit als reformatorische school komt
tot uiting in de benoeming van personeel, in de toelating van de leerlingen, maar ook in de keuze van methoden,
de wijze van lesgeven en de omgang met moderne media. Heel ons beleid is er op gericht de kinderen voor te
bereiden op het vervolgonderwijs, maar bovenal hen er op te wijzen dat zij verloren zijn in zichzelf, maar dat God
een weg tot behoud gegeven heeft in de Heere Jezus Christus.

GRONDSLAG EN HOE DEZE TOT UITING KOMT
De identiteit is allereerst een zaak van het hart. Dat komt het meest naar voren in de Bijbellessen, maar ook bij
andere lessen doen zich mogelijkheden voor hierover met de leerlingen te spreken. Tegelijk heeft identiteit niet
alleen betrekking op de “leer”, maar ook op het “leven”. Daarom krijgt de identiteit ook vorm in enkele afspraken
en regels die binnen de school door personeel en kinderen nageleefd dienen te worden.
Veel schoolregels zijn voor iedereen vanzelfsprekend, omdat ze direct voortvloeien uit het Woord van God. Andere
regels liggen meer vast in de traditie van onze gezindte. Het betreft zaken als levensstijl en kleding. Over genoemde
zaken bestaat wel eens verschil van mening. Het is belangrijk dat we ons juist ten aanzien van deze zaken
voorzichtig en bescheiden opstellen. Dat behoort bij het respect hebben voor elkaar. Centraal uitgangspunt bij
ons handelen moet zijn dat we God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Als dat onze drijfveer is,
handelen we voorzichtig en geven we liever geen aanstoot. Dan proberen we zo min mogelijk ergernis te geven
aan onze naaste die in sommige zaken terughoudender wil zijn. Juist het ontbreken van eenheid in dit soort zaken
is verwarrend voor onze kinderen.
Wij willen u vanuit de hierboven geformuleerde grondhouding enkele concrete zaken noemen.
 Voor het goed functioneren van het team is het nodig dat u achter de leerkrachten gaat staan. Dat bevordert
orde en rust op school. Daar vaart uw kind wel bij.
 Wij verzoeken u solidair te zijn met de regels die de school stelt, bijvoorbeeld op het terrein van de kleding.
Zo zouden wij - zonder in uw geweten te willen treden – uw loyaliteit op het volgende punt willen vragen. Het
komt voor dat moeders gekleed in lange broek de school binnenkomen. Wellicht heeft u er nooit aan gedacht,
maar het is kinderen toch moeilijk uit te leggen dat meisjes en onderwijzeressen in de school in rok gekleed
moeten zijn, terwijl het lijkt alsof moeders zich niet aan deze regel behoeven te houden. Wij verzoeken u
nadrukkelijk bij een bezoek aan de school rekening te houden met de kledingregels die daar voor kinderen en
personeel gelden. Het voorkomt allerlei vervelende discussies onder de kinderen.
 Op school wordt grof en onbeleefd taalgebruik zoveel mogelijk bestreden en wordt tegen (bastaard)vloeken
en schuttingtaal opgetreden. Wanneer u in de thuissituatie hier niet tegen optreedt, schept dat verwarring
16
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bij de leerlingen. Soms krijgen kinderen zelfs een verkeerd voorbeeld in het taalgebruik thuis! Voor de school
wordt het dan wel erg moeilijk om tegen grof of ergerlijk taalgebruik op te treden.
Op school zijn we terughoudend in het gebruik van moderne media. Zo worden er in de klassen geen
speelfilms vertoond. Soms lijkt het echter alsof er in de gezinnen thuis veel makkelijker en ruimhartiger
gebruik gemaakt wordt van Internet, Dvd’s en spelcomputers. Het is goed u te bezinnen op de vraag wat uw
kind ziet en kan zien via de apparatuur die beschikbaar is. Als school proberen we uw kinderen te helpen in
het bewust en verantwoord omgaan met moderne media. Maar uw kind heeft ook uw leiding en begeleiding
hierin nodig!
Laten we ook bij de invulling van kinderfeestjes nadenken over welke activiteiten worden ondernomen. Het
is goed om te voorkomen dat er dan zaken worden gedaan of dingen worden bezocht die kinderen van hun
eigen ouders niet mogen.

Er zijn meer voorbeelden te noemen, maar we laten het graag aan u over u nog eens te beraden op de verschillen
die er tussen thuis en school door uw kind ervaren kunnen worden. Waar mogelijk zouden we graag zien dat u
zich conformeert aan de uitgangspunten en regels van de school. U koos immers heel bewust voor onze school!
Het woord van Paulus in 1 Korinthe 10 vers 32 en 33 is hierbij een veilig richtsnoer: “Weest zonder aanstoot te
geven, en den Joden, en den Grieken, en der Gemeente Gods. Gelijkerwijs ik ook in alles allen behaag, niet zoekende
mijn eigen voordeel, maar het voordeel van velen, opdat zij mochten behouden worden.”

4.2

BESTURINGSFILOSOFIE

De Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag en de daaronder behorende
scholen worden bestuurd door een onbezoldigde Raad van Bestuur bestaande uit vijf vrijwilligers. Deze vijf
personen zijn afkomstig uit de verschillende kerkgenootschappen die op onze scholen zijn vertegenwoordigd en
worden benoemd door de Raad van Toezicht.
De Raad van Bestuur bestuurt op hoofdlijnen en verdeelt onderling een aantal portefeuilles zoals; onderwijs,
organisatie, onderhoud/huisvesting, financiën, en personeel & formatie. De directeuren zijn primair
verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering. Het bestuur formuleert kaders voor
beleid, stelt beleid vast en monitort de uitvoering ervan. Tegelijkertijd probeert zij dicht bij de scholen te opereren
en haar betrokkenheid bij het reilen en zeilen binnen de school en de klas praktisch gestalte te geven.
Daarnaast kent onze vereniging ook een Raad van Toezicht, eveneens bestaande uit vijf personen. De leden ervan
worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering. De Raad van Toezicht is primair aangesteld om intern
toezicht te houden op de Raad van Bestuur.
De directeuren en managementteams van de scholen werken waar mogelijk samen. De directeuren verdelen
onderling een aantal portefeuilles (zoals onderwijs en organisatie, onderhoud/huisvesting en financiën, personeel
en formatie) waardoor er zaken efficiënt kunnen worden georganiseerd. Ook wordt er nauw samengewerkt als
het gaat om de interne begeleiding, de aanschaf van nieuwe methodes of de invoering van nieuwe
onderwijskundige principes.
Betrokkenheid van ouders binnen onze scholen krijgt op verschillende manieren vorm: via het lidmaatschap van
de vereniging, via een actieve rol in de school bij het overblijven, voorlezen, onderhoud etc., door het lidmaatschap
van de schoolcommissie of door het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad. Uw betrokkenheid bij de school
stellen we zeer op prijs. De scholen zijn immers van ons allen! Dat schept niet alleen een band, maar ook een
verantwoordelijkheid. Zeker gelet op de politieke en maatschappelijke discussie rond de toekomst van het
bijzonder onderwijs is het van groot belang dat we met elkaar laten zien dat we ons verantwoordelijk voelen voor
onze scholen en daar ook ons steentje aan bijdragen! Een sterke ouderbetrokkenheid bij de school is een krachtig
bewijs van het bestaansrecht van het bijzonder onderwijs. De Heere geve dat we het voorrecht van reformatorisch
onderwijs nog lang mogen behouden.
Veel ouders leven in de veronderstelling dat, als men een kind opgeeft als leerling aan een van de scholen, dit dan
tevens inhoudt dat men dan lid is van de vereniging. Dit is echter niet het geval! U kunt dus kinderen op school
hebben zonder lid te zijn van de schoolvereniging. In dat geval roepen wij u graag op om lid te worden van de
vereniging. Daartoe kunt u zich aanmelden bij de secretaris van de Raad van Bestuur (zie elders in deze gids). De
secretaris brengt vervolgens uw verzoek om lid te worden op de eerstvolgende bestuursvergadering, zodat het
bestuur kan beslissen of u al of niet toegelaten wordt als lid van de vereniging. De contributie van het lidmaatschap
bedraagt € 15,- per jaar.

Schoolgids Rehobothschool – Schooljaar 2019 – 2020
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4.3

RAAD VAN BESTUUR

4.4

RAAD VAN TOEZICHT

Correspondentie voor de Raad van Bestuur kan gestuurd worden naar het bestuurssecretariaat:
a.pronk@ebenhaezer-capelle.nl.

4.5

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

VORMGEVING , TAKEN EN BEVOEGDHEDEN MR
In de MR hebben drie personeelsleden zitting en drie ouders. De personeelsgeleding is gekozen door het personeel
en de oudergeleding door de ouders. Over alle zaken die de school aangaan wordt de MR door de directeur
geïnformeerd. U kunt denken aan bijvoorbeeld het school- en jaarplan, personeelsbeleid, de begroting maar ook
concretere zaken zoals de schoolgids, het vakantierooster en het overblijven. De MR wordt bij deze zaken
betrokken, om zo in goed overleg te komen tot een optimaal eindresultaat. Ieder jaar zal de MR een jaarverslag
uitbrengen. Hierin legt de MR verantwoording af aan ouders en personeel over hetgeen de MR heeft gedaan in
dat jaar. Omdat we in Capelle twee scholen hebben onder één bestuur is er ook een GMR, een
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De MR richt zich op de eigen school, terwijl de GMR zich richt op
het algemeen gevoerde beleid van het bestuur en bovenschoolse zaken. In de GMR communiceren de twee
medezeggenschapsraden met het bestuur. Elke MR vaardigt twee leden, een ouder en een leerkracht, af naar de
GMR. Op onze school zijn dat mevr. C. Terlouw – Terlouw en meester J. de Deugd.
Voor meer informatie over de taken en bevoegdheden van de MR verwijzen we u naar de site van de wet op de
medezeggenschap van scholen: http://www.infowms.nl.

AFGELOPEN SCHOOLJAAR
Afgelopen schooljaar hebben we allereerst het jaarplan bekeken en besproken. Daarnaast zijn er zaken die ieder
jaar terugkomen op de vergaderingen, zoals het vaststellen en/of bespreken van het vakantierooster, het
formatieplan, de begroting, de resultaten van de Centrale Eindtoets en de terugkoppeling vanuit de GMR. Ook
hebben we ons nog verdiept in het principe van ‘Growth Mindset’ en hoe we dat op onze school proberen toe te
passen. Omdat we nu definitief toegroeien naar één school is dat uiteraard ook een onderwerp wat vaak aan de
orde is gekomen. Namens onze MR hebben mevr. A. Kole en mevr. C. Terlouw (ook namens de GMR) plaats
genomen in de stuurgroep. Zo zijn ook de MR (en de GMR) direct betrokken bij dit belangrijke proces.

LEDEN MR
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UW INPUT IS NODIG !
Wat kan de MR betekenen voor u en wat kunt u als ouder betekenen voor de MR? U kunt uw vragen, ideeën en
suggesties mailen naar mr@rehobothschool-capelle.nl. U kunt uiteraard ook contact opnemen met één van de
leden van de MR. Natuurlijk houden we u ook regelmatig op de hoogte door een berichtje in de nieuwsbrief te
plaatsen.

4.6

KLASSENMOEDERS

HET DOEL VAN DE KLASSENMOEDERS
De eerste verantwoordelijkheid van een leerkracht is het primaire proces in zijn/haar groep. Naast het lesgeven
wordt van een leerkracht soms veel gevraagd op organisatorisch gebied. Er valt dan te denken aan het regelen
van excursies, verjaardagen van collega’s, organiseren van ouderhulp enz. Alle groepen hebben twee
klassenmoeders die de leerkrachten ter zijde staan bij deze organisatorische taken. De klassenmoeders staan
onder verantwoordelijkheid van de directeur. De directeur geeft leiding aan de klassenmoeders door de
vergaderingen voor te zitten en contacten te onderhouden met het MT en de oudergeleding van de
Medezeggenschapsraad. De klassenmoeders vormen samen de schoolcommissie van de Rehobothschool.

TAKEN VAN DE KLASSENMOEDERS
Het initiatief in wat de klassenmoeders voor de groep kunnen betekenen, ligt nadrukkelijk bij de leerkracht zelf.
Hij of zij is verantwoordelijk voor het lesprogramma en welke rol ouders kunnen spelen bij bepaalde activiteiten.
Ook bepaalt de leerkracht of en wélke activiteiten er georganiseerd worden. Er is aan het begin van het schooljaar
overleg met de klassenmoeders waarbij de leerkracht vaststaande activiteiten met de klassenmoeders
communiceert. Zij kunnen dan het vrijwilligerswerk in de groep coördineren door middel van een activiteitenlijst.

WERVING EN WERKWIJZE VAN DE KLASSENMOEDERS
De klassenmoeder wordt gevraagd minimaal twee jaar klassenmoeder te zijn van de groep van haar kind. Als een
klassenmoeder stopt met haar werkzaamheden wordt er in overleg met de groepsleerkracht een nieuwe
klassenmoeder gezocht. Een goede verstandhouding tussen klassenmoeder en groepsleerkracht is belangrijk.
In de tweede schoolweek van het nieuwe cursusjaar laten de klassenmoeders een brief uitgaan waarin zij zich
voorstellen. Zij vertellen iets over zichzelf en hun motivatie om klassenmoeder te zijn. Bij deze brief wordt een
takenlijst gevoegd. Ouders kunnen aangeven welke taken zij bereid zijn te vervullen. De ingevulde lijst wordt
weer ingeleverd bij de groepsleerkracht, die ze aan de klassenmoeder geeft. Ouders die de takenlijst nog niet
ingeleverd hebben worden telefonisch benaderd. Van iedere ouder wordt verwacht dat men zijn/haar
verantwoordelijkheid hierin kent. Als een taak uitgevoerd moet worden belt de klassenmoeder de betreffende
ouder(s) die zich voor deze taak hebben opgegeven.
Bij de kleuteringang hangt een ideeënbus waarin ouders en leerlingen hun wensen en ideeën kunnen deponeren.
Deze worden besproken in de vergadering van de klassenmoeders. Verder wijzen we er op dat u voor
onderwijsinhoudelijke zaken terecht kunt bij de medezeggenschapsraad van onze school (zie hoofdstuk 4.5).

4.7

NAMEN KLASSENMOEDERS

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
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Mevr. L.C. Kok en mevr. A.E. Otterspeer
Mevr. G. van der Wilt en mevr. S. Snoei
Mevr. A.J. den Besten en mevr. J. Haag
Mevr. A.J. Pong. en mevr. C. van der Spek
Mw. J.G. Visser en mevr. E.G. Verdoold
Mevr. A.M. Uzorka en mevr. G.A. Vuik
Mevr. M.C. Klomp en mevr. C.A. Terlouw
Mevr. E. Trouwborst en mevr. J. van Krimpen
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5.

ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS

5.1

SCHOOLORGANISATIE

In onze school werken wij volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat de kinderen in acht
‘jaargroepen’ worden ingedeeld. Deze indeling gebeurt op grond van leeftijd. Uitzondering hierop zijn de
leerlingen die gedoubleerd of versneld zijn. Iedere groep heeft in principe zijn eigen leerstof.
Voor de groepen 1 en 2 is er geen sprake van afgebakende leerstof. Er wordt binnen deze groepen gewerkt aan
doelen die binnen verschillende thema’s worden aangeboden. We willen hierbij de talenten, gaven en de
creativiteit van de kinderen meer centraal stellen dan het product dat wordt gemaakt.
In de groepen 3 t/m 8 werken wij methodisch. Dit gebeurt veelal klassikaal. Dit geeft ordelijkheid en overzicht. Het
biedt de leerkracht de gelegenheid een goede instructie te geven over de leerstof die aan de orde is. Ondanks het
feit dat er klassikaal gewerkt wordt, wordt er duidelijk rekening gehouden met de verschillen tussen de individuele
leerlingen in een groep. Dit gebeurt door binnen de groep bij rekenen, taal en spelling te werken met
minimumstof, basisstof en extra stof. Uw kind krijgt dus bij ons school instructie op zijn of haar niveau en ook de
verwerkingen zijn meer en meer aangepast aan het eigen niveau van het kind.

5.2

PEUTERSPEELZAAL ‘T KAPOENTJE’

Op onze school is een peuteropvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Het doel is door het bieden van een
ontmoetingsplaats voor kinderen hen in contact te brengen met andere kinderen, materialen en deskundige
groepsleiding. Het samen spelen van de kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar staat hierbij centraal. Het zorgt
ook voor een gemakkelijke overgang naar groep 1.
Voor de peuteropvang is een pedagogisch beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan staat onze pedagogische visie
omschreven en hoe wij normen en waarden willen overdragen. Ook de ontwikkeling van het kind is een belangrijk
item. Om een goede hygiëne, veiligheid en gezondheid te garanderen volgen wij de richtlijnen van de GGD die
jaarlijks controleert. U vindt het pedagogisch beleidsplan op onze website. De peuterspeelzaal werkt volgens
ambitie niveau 1. Dit houdt in dat onze peuterspeelzaal geen VVE-programma heeft (VVE staat voor:
Peuterspeelzaalse- en Vroegtijdige Educatie). Wel wordt op de peuterspeelzaal veel aandacht besteed aan
taalstimulering.
In het komende schooljaar kunt u gebruik maken van één dagdeel. U kunt op dinsdag- of op vrijdagmorgen terecht.
Als u van twee dagdelen gebruik wilt maken van de peuterspeelzaal kunt u dit aangeven aan de
onderbouwbouwcoördinator of de pedagogisch medewerkster. Plaatsing vanaf 2,5 jaar is alleen mogelijk indien
er geen wachtlijst bestaat.
Voor het cursusjaar 2019-2020 is er een wachtlijst voor de vrijdagmorgen en zijn er op dat dagdeel geen plaatsen
meer beschikbaar. U kunt nog wel inschrijven voor de dinsdagmorgen.
Belangrijk is om op tijd aan te melden; de starttijd en wachtlijst wordt met name bepaald door het moment van
inschrijving en beschikbare plaatsen. We plaatsen maximaal zestien kinderen per dagdeel.
Alleen kinderen die op onze school staan ingeschreven, worden geplaatst op ‘t Kapoentje. Dit heeft te maken met
de wens om bij deze vorm van vooronderwijs invulling te willen geven aan dezelfde identiteit die we elders in de
schoolgids verwoorden. Verder kunnen leerkrachten die buiten het voedingsgebied wonen ook gebruik maken
van onze peuterspeelzaal. Gewichtige redenen kunnen maken dat kinderen eerder geplaatst worden dan de
wachtlijstvolgorde aangeeft. Dan ligt hier aan ten grondslag een overleg met of een advies van het
consultatiebureau. Indien de peuterspeelzaal op de andere school beschikbare plaatsen heeft, dan kan de school
in overleg met ouders een plek aanbieden op de zusterschool. Voor de scholen blijft het voedingsgebied leidend.

5.3

SAMENSTELLING VAN HET TEAM

DIRECTEUR
De directeur draagt de dagelijkse leiding van de school. Hij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het door
het bestuur vastgestelde beleid. De directeur werkt samen met de directeur van de andere school en stuurt het
managementteam (kortweg aangeduid als het MT) aan.

MANAGEMENTTEAM
Het managementteam bestaat uit de directeur en beide bouwcoördinatoren. Samen bespreken zij de dagelijkse
gang van zaken, houden de doelen van het schoolplan in het oog, bereiden de leerbijeenkomsten voor. De
bouwcoördinatoren vervangen de directeur bij afwezigheid.

BOUWCOÖRDINATOR
De bouwcoördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de onder- of bovenbouw. De
onderbouw bestaat uit de groepen 1 t/m 4, de bovenbouw uit de groepen 5 t/m 8. De bouwcoördinator bevordert
de samenhang tussen de groepen onderling. U kunt de bouwcoördinator ook aanspreken als u er met de
groepsleerkracht niet (helemaal) uit gekomen bent.

INTERN BEGELEIDER
De intern begeleider heeft de coördinatie over de zorg binnen de school. Ook voeren de IB-ers in het kader van
handelingsgericht werken groepsbesprekingen met de leerkrachten. De intern begeleider coördineert de hulp en
neemt zo nodig contact op met externe deskundigen. Haar taak omvat het informeren en adviseren van collega's
en het bewaken van de kwaliteit van de leerlingenzorg.

ICT-ER
De ICT-er houdt zich bezig met het gebruik en de rol van ICT in het onderwijs. Hij/zij vervult daarin een steunende
en stimulerende rol. Doel is om ICT te gebruiken als leergereedschap bij de nu reeds gegeven vakken. Daarbij is
ICT nadrukkelijk geen doel op zich, maar een middel. De ICT-coördinator motiveert leerkrachten wat betreft het
inzetten van ICT en coacht hen.

LEERKRACHT
De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces in de groep. De leerkracht geeft vorm aan het
onderwijsprogramma, houdt de resultaten van de leervorderingen bij en rapporteert aan de intern begeleider,
directie en de ouders. De leerkracht is verantwoordelijk voor alle leerlingen in de groep en ook het eerste
aanspreekpunt mocht u als ouder vragen of opmerkingen hebben over uw kind.

VAKLEERKRACHT
De vakleerkracht geeft les in een bepaald vak aan verschillende groepen. Bij ons op school zijn twee
vakleerkrachten werkzaam voor het vak gym. Zij geven op één dag aan verschillende groepen gym.

ONDERWIJSASSISTENT
Wanneer een leerling zoveel extra aandacht nodig heeft, dat de leerkracht daar niet aan kan voldoen, schakelt de
intern begeleider de onderwijsassistent in. In overleg met de leerkracht wordt gekeken op welke manier de hulp
het meest effectief ingezet kan worden. Soms zal daarbij gekozen worden voor hulp in de groep (waarbij mogelijk
meer kinderen profiteren van de hulp) en soms is individuele hulp beter. Daarnaast verricht hij of zij allerhande
activiteiten die de goede gang van het onderwijs bevorderen.
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5.4

INHOUD VAN HET ONDERWIJS

GODSDIENSTONDERWIJS
Op maandag beginnen we gezamenlijk in de gemeenschapsruimte van onze school. Eén van de leerkrachten
vertelt dan een Bijbelverhaal. Het Bijbelverhaal past in het bijbelrooster van de methode ‘Hoor het Woord’. Op de
andere dagen wordt er in de klas begonnen met het vertellen van een Bijbelverhaal, het aanleren van een psalm
of met het maken van een verwerking bij een Bijbelverhaal. In iedere groep is er in het rooster hiervoor elke dag
een half uur tijd gereserveerd. In groep 7 en 8 worden op vrijdagmorgen verhalen uit de kerkgeschiedenis verteld.
In groep 1 en 2 wordt over twee jaar verspreid een selectie van Bijbelverhalen verteld uit het Oude en Nieuwe
Testament. In groep 3 t/m 6 worden alle Bijbelverhalen verteld. In groep 7 en 8 wordt er weer in twee jaar tijd een
selectie verhalen verteld. Bijna iedere week is er altijd één Bijbelverhaal dat in alle groepen wordt verteld.
In groep 7 en 8 maken we gebruik van de catechisatiemethode ‘Leer uw kind’.

REKENEN EN WISKUNDE
Er worden in de groepen 3 t/m 8 les gegeven uit de methode ‘Wereld in getallen’ (versie 4). De methode is
opgebouwd volgens de beproefde dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. De
kinderen zijn met rekenen ingedeeld in niveaugroepen. Kinderen die moeite hebben met rekenen, krijgen extra
instructie. Kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging krijgen een werkboek met uitdagende stof. De
methode geeft handvaten om het zelfstandig werken zoveel mogelijk te optimaliseren zodat we veel hulp aan
individuele leerlingen kunnen geven. Met behulp van de digitale software oefenen de kinderen extra met bepaalde
onderwerpen. Daarnaast maken we in de groepen 4 t/m 8 gebruik van Nieuwsrekenen. Een groot aantal leerlingen
hebben moeite met toepassingsopgaven. Nieuwsrekenen gebruikt de actualiteit als kapstok om levensechte
contextopgaven te leveren waarmee onze leerlingen graag rekenen en tegelijk een uitdaging zijn voor de betere
rekenaars onder onze leerlingen.

TAAL
We werken sinds een aantal jaren met de methode ‘Staal’. Deze methode sluit naadloos aan op onze visie zoals
we die de laatste jaren ontwikkeld hebben. Onze visie luidt ‘Ruimte om samen te leren met diepgang en
verwondering’. De methode ‘Staal’ noemt twee uitgangspunten: leren door modelen (voorleren door de
leerkracht) en leren van impressie naar expressie. Het modelen gebruiken wij al jarenlang op school en wordt in
onze visie verwoord als ‘samen leren’. Door te leren vanuit impressie naar expressie bereik je dat kinderen leren
op een dieper niveau en dat er verwondering ontstaat over de dingen die ze leren. Concluderend kunnen we
zeggen dat de twee pijlers van de methode exact aansluiten bij de visie van onze school.
In de spellinglijn van Staal is de methodiek van José Schraven toegepast. Bepaalde steeds terugkerende
spellingproblemen, zoals medeklinkerverdubbeling en open lettergrepen, worden in Staal zo goed aangeboden
dat wij verwachten dat ons spellingonderwijs een stuk sterker zal worden. Omdat er veel kinderen zijn die
worstelen met spellingproblemen, zijn we blij met deze methodiek. De methode ‘Staal’ sluit aan bij de methode
‘Lijn 3’ die in groep 3 gebruikt wordt.

LEZEN
In groep 3 wordt een start gemaakt met het leren lezen. We gebruiken daarvoor de methode Lijn 3. De methode
Lijn 3 sluit naadloos aan bij de methode Staal die we in groep 4 t/m 8 gebruiken. De methode Lijn 3 is aantrekkelijk
en motiverend voor kinderen. Vanuit die beleving staan ze meer open voor leren. Dit past weer bij onze collectieve
ambitie. Er is veel aandacht voor woordenschat op een speelse en leerzame manier in deze methode. Dat is nodig
omdat we veel kinderen hebben met een lage woordenschat en geeft een beter basis voor begrijpend lezen. Een
zeer goede spellingbasis door het klankhuis. Kinderen gaan nu snappen wat klinkers, medeklinkers en
tweetekenklanken zijn en krijgen dus meer inzicht in spellen. Bovendien worden er goede spellingstrategieën
ingeslepen, waardoor ze leren om niet puur op gehoor te spellen. Er wordt gewerkt in drie niveaus. Voor zwakke
lezers worden bij Lijn 3 in de groep manieren gebruikt die we normaliter in de RT gebruiken (bijv. connect-rijtjes,
voor-koor-doorlezen). Voor sterke lezers of kinderen die al kunnen lezen in groep 2, zijn er aparte doelen en
materialen.

Naast het lezen in de groep wordt er drie keer per jaar door kinderen uit groep 8 gedurende enkele weken twee
keer per week 20 minuten gelezen met kinderen uit groep 3: ‘peer-tutoring’. Gebleken is dat door deze extra
oefening de leesvaardigheid van de kinderen wordt verbeterd. In hogere groepen wordt meer nadruk gelegd op
het begrijpend lezen en later ook op studerend lezen. Dit komt in de taalmethode uitgebreid aan de orde.
In de middenbouw wordt veel aandacht besteed aan technisch lezen. In de groepen 4 en 5 wordt dit gedaan door
in groepjes hardop te lezen: het niveau lezen. Ook starten we dit schooljaar weer verschillende Ralfi leesgroepjes
op. Ralfi is een methodiek om de leesvaardigheid te verbeteren bij kinderen, waarbij het lezen niet/nauwelijks
versnelt of automatiseert. Ook in de bovenbouw is er aandacht voor het technisch lezen. We roosteren hier tijd in
om boeken te lezen en laten kinderen er een boekverslag bij maken.
Naast deze aspecten proberen we de leerlingen interesse bij te brengen voor boeken. Hiervoor hebben wij een
schoolbibliotheek ingericht met een uitgebreid aanbod van goede, verantwoorde boeken. Iedere donderdag of
vrijdag kunnen de kinderen naar de ‘bieb’ om boeken te lenen. Een andere manier om kinderen te motiveren is
klassikaal voorlezen: hierbij zijn alle kinderen (ook de zwakke lezers) betrokken bij het boek dat wordt voorgelezen.
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DE SCHOOLBIBLIOTHEEK
U vindt onze schoolbibliotheek op de begane grond, achter de vitrinekasten. Een rustige plek binnen school die
ruimte biedt aan drie categorieën biebboeken: prentenboeken voor de kleuters, leesboeken en informatieve
boeken voor de groepen 3 t/m 8.
Twee keer per week is de bieb ’s middags geopend. Op beide dagdelen is er één biebmoeder aanwezig om de
kinderen te begeleiden en de boeken te registreren. Op donderdagmiddag is er gelegenheid voor de kleuters om
na schooltijd boeken te ruilen. Juf Heijkamp is eindverantwoordelijk voor de bibliotheek.
De kleuters mogen per keer 3 prentenboeken en de kinderen van groep 3 t/m 8 mogen zowel leesboeken als
informatieve boeken lenen. Na 3 weken moeten de boeken weer ingeleverd worden. Leveren kinderen hun
geleende boeken niet op tijd in dan kunt u hierover een brief tegemoetzien. Ook als een biebboek kwijtgeraakt of
onherstelbaar beschadigd is, doen wij hierover melding met het verzoek om het boek te vergoeden. We wijzen
de kinderen erop om zuinig te zijn op de boeken. De schoolbibliotheek wordt graag bezocht en doet een appel op
de interesse van de kinderen. Door het lezen van de boeken wordt het technisch- en begrijpend lezen bevorderd.
Door het kijken in en het voorlezen uit de prentenboeken worden de kleuters op een speelse manier gestimuleerd
in hun taalontwikkeling. Is uw kind geïnteresseerd in geschiedenis, kunst of muziek? Dan is hierover zeker een
informatief boek in de bieb te vinden. Of zoekt uw kind voor een spreekbeurt een boek over techniek, de natuur
of dieren? Het staat er allemaal. Onze schoolbieb is zo een middel om kinderen te helpen in hun ontwikkeling.

NATUURONDERWIJS
Voor natuuronderwijs gebruiken we de methode ‘Wondering the World’. Deze methode is geschreven door de
makers van ‘Venster op Nederland’. Wondering the World is een eigentijdse natuur- en techniekmethode voor
het christelijk basisonderwijs. Samen met de leerkracht stappen de leerlingen in de fascinerende wereld van de
natuur en techniek. Op authentieke wijze maken ze kennis met de natuurverschijnselen. Ze leren hoe mensen
daar onderzoek naar doen en ontdekken dat het waarnemen van principes uit de natuur aan de basis staat van
veel technische uitvindingen. Zo leren en ervaren ze dat kennis van natuur en techniek helpt om de wereld waarin
wij leven beter te begrijpen. Wondering the World doet een beroep op de aangeboren nieuwsgierigheid van
leerlingen. Er wordt geleerd met de neus op de verschijnselen. Dat is wat leerlingen boeit.
Naast de lessen uit bovengenoemde methoden gaat juf Berger met groep 3 t/m 8 met enige regelmaat de natuur
in. Dit is een meer dan waardevolle aanvulling!

ENGELS
In de groepen 6, 7 en 8 wordt 1 -1,5 uur per week besteed aan Engels. We gebruiken daar de methode ‘Stepping
Up’ voor. De niveaus en vaardigheden sluiten bovendien aan bij het Europees Referentiekader (ERK) en dus ook
bij het VO. ‘Stepping Up’ ziet woordenschatverwerving als het belangrijkste onderdeel van het leren van een taal.
Echter, naast woordkennis wordt ook veel aandacht geschonken aan: de klanken en de letters, het zinsniveau
(grammatica) en het tekstniveau. ‘Stepping Up’ is erop gericht om het taalplezier in Engels te vergroten. De
methode gaat over acht algemene onderwerpen, die aansluiten bij de belevingswereld van tien- tot twaalfjarigen.
Daarbij is ook regelmatig bewust gekozen voor humoristische teksten en speelse werkvormen. Met leuke
dialoogjes oefenen leerlingen met elkaar spreekvaardigheid, om actief met het Engels vertrouwd te raken.
Daarnaast hebben we voor groep 5 t/m 8 een licentie van Holmwoods, een methode waarmee je goed Engels kan
leren op eigen niveau. Je leert wat woorden en zinnen betekenen, je gaat woorden en zinnen schrijven en je gaat
Engels praten.
In de groepen 1 t/m 5 maken we gebruik van de methode ‘My name is Tom’. Hier worden aan de hand van de
lessen in de handleiding kringgesprekken, liedjes en computeropdrachten aangeboden. Ook gebruiken we allerlei
andere materialen zoals Engelstalige prentenboeken, leesboeken, spelletjes en nog veel meer.

SCHRIJVEN
In groep 3 t/m 6 werken we met de methode ‘Klinkers’. De methode ‘Klinkers’ sluit naadloos aan bij de gebruikte
taal- en leesmethode ‘Lijn 3’. Vanzelfsprekend wordt er bij andere vakken ook gelet op het handschrift van de
kinderen.

AARDRIJKSKUNDE
In groep 5 t/m 8 werken we met de methode ‘Grenzeloos’. ‘Grenzeloos’ maakt aardrijkskunde tastbaar met de
praktische doe-opdrachten en prachtige animaties, daagt kinderen uit de wereld zelf te beleven en te ontdekken
en heeft een revolutionaire digitale topografie-trainer: Topomaster. Wetenschappelijk onderzoek heeft
aangetoond dat kinderen informatie beter opslaan wanneer er emotie optreedt in het leerproces. In elke les moet
iets zitten dat leerlingen ‘raakt’. Het huidige aardrijkskunde-onderwijs is taliger dan voor veel kinderen goed is. In
Grenzeloos wordt de lesstof daarom op verschillende manieren aangeboden: in de vorm van beeld, beweging,
filmpjes, audio, schema’s, weetjes en proefjes. Daarnaast bevatten de lessen een grote variatie aan opdrachten,
waarbinnen leerlingen ook steeds andere strategieën gebruiken om informatie te verwerken. Dit past uitstekend
binnen onze collectieve ambitie!
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GESCHIEDENIS
In groep 5 t/m 8 werken met de nieuwe methode ’Venster op Nederland’. Venster op Nederland is een eigentijdse
geschiedenismethode voor het christelijk onderwijs en vertelt de geschiedenis van ons land en de mensen die er
gewoond hebben. Op aantrekkelijke wijze komt de geschiedenis voor kinderen tot leven. Ze kijken als betrokken
toeschouwers door de vensters van de geschiedenis en stappen samen met de leerkracht in een periode uit de
vaderlandse geschiedenis. Daar maken ze kennis met authentieke gebeurtenissen, personen, voorwerpen en leren
dat geschiedenis persoonlijk zin en betekenis heeft. Dat is wat kinderen boeit en ze laat ervaren dat ze onderdeel
uitmaken van verleden, heden en toekomst. Deze persoonlijke betrokkenheid op de geschiedenis leert dat de
huidige generaties staan op de schouders van voorgaande generaties. Dit historische besef vormt mede onze
identiteit en helpt de leerling om zichzelf, zijn familie, de mensen in de samenleving en gebeurtenissen in de
wereld beter te begrijpen en te waarderen. In groep 5 werkt de methode vanuit het heden terug naar het
verleden. Vanaf groep 6 tot en met 8 is de methode chronologisch opgebouwd en stimuleert daarmee de
ontwikkeling van tijdsbesef als één van de basisprincipes voor geschiedenisonderwijs. Naast de basisstof biedt de
methode verschillende mogelijkheden voor verdieping en differentiatie. Het gebruik van authentieke bronnen,
een digitale beeldbank en een transparante opzet van toetsing maken de methode compleet.

EXPRESSIEVAKKEN EN KUNST
Bij de expressievakken (tekenen, handvaardigheid en muziek) richten wij ons op twee aspecten: het hanteren van
technieken, instrumenten en materialen als ook het bevorderen en ontwikkelen van creativiteit. In alle groepen
worden kunstlessen gegeven aan de hand van de methode ‘Dat is kunst’. De kunstlessen zijn vakoverstijgend en
belichten een bepaald tijdperk vanuit de vakken geschiedenis, handvaardigheid en muziek. Naast
kunstgeschiedenis en het luisteren van muziek uit die tijd maken de kinderen ook verschillende werkstukken. Voor
muziek gebruiken we de methode ‘Meer met muziek’. In groep 4 t/m 8 luisteren we iedere dag naar een stukje
klassieke muziek uit de methode Luisterland.

VERKEER
We werken met de methode ‘Klaar over’, die uitgaat van de nieuwe regelgeving. Het is een leerzame methode
waarbij veel verschillende werkvormen aan de orde komen. De kinderen leren omgaan met situaties in het verkeer
uit het dagelijks leven. In groep 7 werken we naast de methode ook met het oefenen van verkeersexamens. In
deze groep wordt het vak verkeer afgesloten met een theoretisch en praktisch examen. Om dit examen met goed
gevolg af te leggen, moeten de kinderen veel weten van verkeersregels (vooral vanuit fietsers en voetgangers
bezien). Daarnaast moeten zij op de hoogte zijn van de wettelijke eisen die aan een fiets gesteld worden,
verkeersborden en tekens en gedrag in het verkeer. Het theoretisch en het praktisch examen vindt plaats in het
voorjaar.

KANJERTRAINING
We hanteren de methode Kanjertraining voor de
lessen sociale vaardigheden.
De Kanjertraining heeft tot doel sociaalvaardig gedrag
te stimuleren en sociale problemen zoals pesten,
conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken
gedrag te voorkomen of te verminderen en het
welbevinden te vergroten.
De basis van Kanjertraining is het hebben van respect
voor jezelf en voor de ander. Vanuit dat respect doe
je sommige dingen wel, andere dingen niet. Duidelijk
wordt het ‘waarom’ achter regels en afspraken.
Kinderen leren dat regels er zijn om het voor jezelf en
de ander leefbaar te maken in een groep. We doen de
dingen die goed zijn voor jezelf, je klasgenoten, de
leerkracht en je ouders. Zo leren de kinderen rekening
te houden met elkaar. Een basishouding die je leven
lang van pas komt.
De preventieve werking richt zich op bredere doelen.
Zo is het goed leren kennen van jezelf en elkaar een
belangrijk onderdeel. Dat is nodig om elkaar te
kunnen vertrouwen, een andere pijler van
Kanjertraining. Daardoor groeit hun zelfvertrouwen.
Wanneer kinderen zichzelf kennen en durven
waarderen, komt er ruimte om naar anderen te
kijken. Dit zorgt voor een positieve sfeer in de klas.
Iedereen is anders, dat vult elkaar mooi aan. Met
deze positieve sfeer als voorwaarde, leren kinderen
ook kritisch te zijn richting elkaar.
Daarnaast leren kinderen hoe ze moeten omgaan
met conflicten. Wat doe je als iemand wat naars
tegen je zegt? Kinderen leren aan te geven hoe iets
bij hen over komt. Een ander is zich daar niet altijd
van bewust. Soms is dit aan geven al genoeg en
leerzaam voor beiden. Gaat de ander door, dan
volgen andere stappen, van negeren tot hulp van de
leerkracht inschakelen. Dit wordt geoefend met
voorbeeld casussen, maar ook met gebeurtenissen
uit de praktijk. Kinderen krijgen inzicht in gedrag: wie
deed wat en wat was het effect ervan? Was dat een
handige reactie of had het ook anders gekund?
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BEWEGINGSONDERWIJS
De gymlessen worden zo gegeven, dat de kinderen zoveel mogelijk in beweging zijn. Er zijn twee soorten
gymlessen, die globaal genomen in dezelfde mate vertegenwoordigd zijn: spellessen, waarbij tik- en balspelen
centraal staan en materiaallessen waarbij aandacht wordt besteed aan een grondvorm van bewegen: duikelen,
zwaaien, balanceren etc. Er is een leerlijn ontworpen voor groep 3 t/m 8 waarin spel en beweging in naar voren
komen. Op deze manier is er een doorgaande lijn gecreëerd.

ICT ONDERWIJS
Leren werken met de computer en de verschillende computerprogramma’s is geen doel op zich. We leren kinderen
werken met de computer door het zoveel mogelijk te koppelen aan een vak.
Voor alle groepen zijn computers, tablets en/of computers beschikbaar waarop dagelijks door leerlingen gewerkt
wordt. We hebben een heel aantal programma’s waarbij reken- en taalvaardigheden geoefend worden. Daarnaast
zetten we ze in tijdens ICT opdrachten die gekoppeld zijn aan de zaakvakken. Ook wordt er in de lagere groepen
tijdens het spelen en werken in de hoeken op de computer gewerkt. Te denken valt dan aan een open opdracht
in relatie met het thema waarover gewerkt wordt.

SEKSUELE VORMING
Wij maken gebruik van de herziene methode ‘Wonderlijk gemaakt’ in groep 1 t/m 8. Wonderlijk gemaakt is een
methode voor seksuele vorming vanuit een christelijke levensvisie voor groep 1 t/m 8.
 In groep 1 en 2 worden in het totaal zes lessen gegeven. Deze lessen gaan onder meer over ‘Samen spelen’.
Tevens worden de kinderen gewezen op het feit dat de HEERE ons wonderlijk heeft gemaakt.
 In groep 3 en 4 worden in het totaal zes lessen gegeven die m.n. gaan over ons lichaam, de komst van een
baby en vriendschappen, aansluitend op de ontwikkeling van kinderen van deze leeftijd.
 In de lessen van groep 5 en 6 komen ook spannende onderwerpen als verdachte situaties en de eigen
lichaamstaal aan bod. Onderwerpen uit eerdere jaren, zoals het wonder van geboorte en zelfvertrouwen
worden verder uitgediept.
 In groep 7 wordt met zeven lessen en uitgebreid beeldmateriaal aandacht gevraagd voor het veranderende
lichaam van jongens en meisjes en het ontstaan van nieuw leven. Ook donkere zijden als schuttingtaal en
seksueel misbruik worden besproken.
 In groep 8 wordt in zeven lessen veel gepraat over maatschappelijke onderwerpen zoals vormen van misbruik,
huwelijk en echtscheiding, homofilie en seksualiteit in de media. Kinderen kunnen nu steeds beter hun mening
vormen en vertellen, daar wordt in de lessen of thematische aanpak op ingespeeld.
Belangrijk uitgangspunt is en blijft dat we zodanig werken dat:
 ouders zelf voorlichting geven;
 herhaling hiervan nodig is en met enige regelmaat plaatsvindt;
 school aanvullend les geeft op oudervoorlichting.

HUISWERK
Globaal ziet het huiswerk er in de groepen zo uit:
 In groep 5 krijgen de kinderen het eerste huiswerk mee naar huis, zodat ze er alvast aan kunnen wennen
(bijvoorbeeld de psalm, tafels en Holmwoods).
 Vanaf groep 6 krijgende kinderen langzaamaan wat meer huiswerk. We willen dit bewust nog niet teveel doen
omdat het belangrijk is dat kinderen op deze leeftijd thuis ook kunnen ontspannen. Repetities worden, indien
mogelijk, een week van tevoren opgegeven zodat niet alles op één middag geleerd hoeft te worden.
 In groep 7 en 8 loopt het huiswerk geleidelijk wat op. Hierdoor kunnen de leerlingen al vroeg leren huiswerk
op een goede manier te plannen, zodat ze in het voorgezet onderwijs niet in het diepe worden gegooid.
 In groep 8 geven we kinderen die dat aankunnen, nadat ze het niveauadvies gekregen hebben, extra huiswerk
op.
Wanneer uw kind meer dan 30 à 45 minuten per dag nodig heeft voor zijn huiswerk dan is het goed om daar
contact over op te nemen met de leerkracht om te overleggen op welke wijze dit verbetert kan worden. Kinderen
die moeite hebben om hun huiswerk geleerd te krijgen binnen een redelijke tijd, kunnen in overleg met de
leerkracht minder huiswerk op krijgen. Als u bij het leren ervan elke week op dergelijke problemen stuit, neemt u
dan contact op met de leerkracht.

5.6

ONDERWIJS AAN KLEUTERS

LEREND SPELEN
Soms kun je je weleens afvragen waarom spelen bij kleuters zo belangrijk is. Het idee kan ontstaan dat bezig zijn
met woordenschat, cijfers, letters, werken enz. veel belangrijker is dan het spelen. Dit is zeker niet waar!
Waarom is spel van groot belang bij de ontwikkeling van een kleuter:








Het kind krijgt grip op de wereld om zich heen (in het rollenspel worden situaties nagespeeld).
Het kind kan zich in het spel uiten.
Spel bevordert de sociaal/emotionele ontwikkeling. Tijdens het spel moet er worden samengespeeld. De
kinderen overleggen, maken afspraken, kruipen in een rol en moeten leren met verschillende kinderen te
spelen. Ze moeten naar elkaar luisteren.
De taalontwikkeling wordt gestimuleerd. Als er ergens gepraat moet worden is het in spel!
Kinderen kunnen hun fantasie kwijt in het spel.
Spelen is niet vrijblijvend. We geven opdrachten aan de kinderen mee. Bijvoorbeeld: maak eerst een
bouwtekening van wat je gaat maken, voordat je naar de dokter gaat maak je eerst een afspraak, maak
prijskaartjes voor de spulletjes die je in de winkel hebt etc.

Op school proberen we het spel te stimuleren door uitdagende hoeken te maken. Ook spelen we als leerkracht
zelf regelmatig mee en proberen zo het spel te sturen. We oefenen het spel tijdens kringactiviteiten. Ook zult u
regelmatig hoeken aantreffen die passen bij het thema waar we mee bezig zijn. We observeren het spel van de
kinderen, zodat we een beeld van het spelniveau van het kind krijgen. De reden is dat de meeste kinderen pas aan
leren toe komen als het spel goed ontwikkeld is.
Voor de ontwikkeling van kleuters is het van belang dat we inspelen op hun ontwikkelingsbehoefte. Niet ieder kind
ontwikkelt zich even snel. Op de volgende manieren proberen wij hierop aan te sluiten.

PLANBORD
We gebruiken een planbord. Op het planbord kan het kind zijn of haar eigen opdracht kiezen. Hierdoor kan het
kind een opdracht kiezen die aansluit bij de eigen ontwikkeling. Ook zal het kind beter betrokken zijn omdat het
vaak een opdracht is die hij of zij leuk vindt. De betrokkenheid van kinderen bij wat ze doen, is belangrijk om tot
ontwikkeling te komen.

MAG- EN MOETTAKEN
Op het planbord geven we aan dat er een aantal mag- en een aantal moet-werkjes zijn. De kinderen moeten er
zelf voor zorgen dat ze de moet-werkjes hebben gedaan. Hierdoor leert het kind verantwoordelijkheid dragen
voor zijn of haar eigen werk. Ook wordt het door de mag-taken mogelijk om werk te kiezen wat aansluit bij de
interesse van het kind. De moet-taken zijn vaak taken die wij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van het kind.

DIFFERENTIATIE
Veel
opdrachten
worden
aangeboden zodat het uitdagend
is voor alle kinderen. Voor de
kinderen die verder zijn in hun
ontwikkeling worden andere
eisen gesteld dan aan kinderen
die de opdracht nog moeilijk
vinden.

KLEINE KRING
Soms bieden we de leerstof aan in
een kleine kring. Dit houdt in dat
de leerkracht de leerstof aanbiedt
aan een klein groepje kinderen
terwijl de andere kinderen in de
hoeken spelen.
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THEMATISCH ONDERWIJS
De leerstof wordt aangeboden aan de hand van een aantal thema’s. Hierdoor zijn de kinderen betrokken bij de
leerstof en maken ze kennis met de cultuur en samenleving waarin zij leven. We proberen bij de keuze van onze
thema’s aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

VERKEERSLICHT
Er hangt een verkeerslicht in de groep. Als het groene licht brandt dan mag het kind aan andere kinderen en aan
de juf hulp vragen. Brandt het oranje licht, dan is de
juf een ander groepje aan het begeleiden en kan
het kind geen hulp aan de juf vragen. Andere
kinderen kunnen het kind dan vaak wel even verder
helpen. Zo proberen we de zelfstandigheid te
bevorderen en aandacht te kunnen geven aan alle
kinderen.

5.7

SPECIALE VOORZIENINGEN IN HET

SCHOOLGEBOUW
Op de benedenverdieping van ons schoolgebouw
zijn drie kleuterlokalen en vier leslokalen, een
speellokaal, een handvaardigheidslokaal, een
gemeenschapsruimte, een bibliotheekruimte, een
personeelskamer. Verder is er een RT-ruimte en
een spelkamer. Ook is er een extra vergaderruimte
aanwezig. Eén toilet is ingericht als rolstoeltoilet.
Het gebouw is opgedeeld in een kleutergang, rond
de gemeenschapsruimte zijn de groepen 3, 4 en 5
te vinden en groep 6, 7 en 8 krijgen les op de
bovenverdieping. Op de eerste verdieping
bevinden zich verder het computerlokaal, de
directiekamer, de administratie en een
spreekkamer voor de Intern Begeleider.

5.8

VOORTGEZET ONDERWIJS

1 maart 2020 moeten de leerlingen van groep 8 aangemeld zijn voor het Voortgezet Onderwijs. Bij de keuze van
vervolgonderwijs speelt de basisschool een grote rol. Uiteindelijk wordt de keuze voor een type vervolgonderwijs
bepaald aan de hand van verscheidene factoren: uitslagen van niet-methodetoetsen (CITO LVS toetsen), cijfers
van methodetoetsen, met name rekenen, taal en begrijpend lezen, advies van de leerkracht, wens van ouders en
leerlingen en toelatingseisen van de vervolgschool.
Om te voorkomen dat de testuitslagen te veel ‘momentopnamen’ zijn, wordt al in het voorjaar van groep 7 de zgn.
Cito-entreetoets afgenomen. Aan de hand van bovengenoemde factoren wordt een advies gegeven. Voordat de
leerkracht van groep 8 in gesprek gaat over het advies wordt medio januari een voorlichtingsavond belegd door
de V.O.-scholen. Houdt u s.v.p. de mededelingen hierover de gaten! In februari wordt er een gesprek gevoerd over
het advies met de ouders én de leerling zelf. Hierna worden de kinderen door de ouders aangemeld op hun nieuwe
school. Van woensdag 15 t/m vrijdag 17 april 2020 volgt de verplichte Centrale Eindtoets. Als de uitslag van de
Centrale Eindtoets hoger is als het gegeven schooladvies bestaat de mogelijkheid om het schooladvies bij te
stellen. Wanneer de uitslag lager is als het gegeven schooladvies wordt het schooladvies niet bijgesteld. Wanneer
de leerlingen bij ons vandaan zijn, worden wij jaarlijks op de hoogte gehouden van de leerresultaten. Hierdoor is
het voor ons mogelijk om na te gaan of we goed geadviseerd hebben.

5.9

SCHOOLKEUZE GROEP ACHT LEERLINGEN

In het cursusjaar 2018-2019 zijn 25 leerlingen uit groep 8 overgegaan naar het voortgezet onderwijs. In het
overzicht hieronder vindt u de verdeling per school en advies. In sommige gevallen geven we een gemengd advies,
bijv. een MAVO-HAVO of HAVO-VWO advies. In dat geval worden kinderen geplaatst in een klas met het hoogste
advies en rekenen we ze hieronder dus ook als zodanig mee.
Schoollocatie
Wartburg College, locatie Revius te Rotterdam
Wartburg College, locatie Swaef te Rotterdam
Driestarcollege, locatie Lekkerkerk
GSR te Rotterdam

Aantal
21
1
1
2

Percentage
84 %
4%
4%
8%

Advies
VMBO Basis
VMBO Kader
MAVO
HAVO
VWO

Aantal
1
1
4
10
9

Percentage
4%
4%
16 %
40 %
36 %

5.10 OPBRENGSTEN EN UITSLAG CENTRALE EINDTOETS
De uitslag van de Centrale Eindtoets (CET) is één van de aspecten waar een school op beoordeeld wordt door de
inspectie. Of dat terecht is, is een heel andere vraag, maar we hebben er wel mee te maken. De score van de
Rehobothschool was in 2019 537,8. Een mooie uitslag waarvoor we erg dankbaar zijn. Landelijk ligt het gemiddelde
op. In onderstaande tabel vindt u de scores van de afgelopen jaren.
Jaar
2015
2016
2017
2018
2019

Score
536,4
539,2
540,9
538,1
537,8
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6.

DE ZORG VOOR DE KINDEREN

6.1 VISIE OP ZORG
Onze visie op zorg voor kinderen hangt samen met onze onderwijsvisie: ‘Ruimte om samen te leren met diepgang
en met verwondering’. We proberen daar heel praktische uitgangspunten aan te verbinden. Per kernwoord ziet u
hoe we dit doen en wat ons inspireert in de zorg voor onze leerlingen:

RUIMTE




Kinderen zijn verschillend in hun gedrag. Dat betekent dat we bij problematisch gedrag alleen aandringen op
onderzoek en diagnosestelling als uw kind of de omgeving er echt door belemmerd wordt of als we als school
handelingsverlegen zijn.
Rechtdoen aan verschillen is belangrijk en moet tegelijk haalbaar blijven binnen het groepsproces.

SAMEN






Elk kind heeft twee ouders nodig. Dat betekent in de praktijk dat wij zoveel mogelijk beide ouders willen
betrekken bij de leerlingzorg. Het betekent ook dat we als school soms initiatief nemen tot gezinsgesprekken
als we overeenkomstige signalen herkennen bij meer kinderen uit één gezin.
De intern begeleider neemt initiatief, observeert, analyseert en voert het gesprek. Daarbij “trekken we aan
zoveel mogelijk touwtjes tegelijk”. Vaak werkt het niet bijvoorbeeld om alleen op school ergens aan te werken,
maar is het nodig om ook de thuissituatie aan te pakken of hulp te zoeken. We werken breed en concreet.
De leerkracht is hoofdverantwoordelijk voor de leerlingzorg. De intern begeleider denkt mee en bewaakt
proces en beleid.

LEREN



Bij interne handelingsverlegenheid schakelen wij altijd externe hulp in.
Leerkrachten en ouders kunnen van elkaar leren en hebben elkaar nodig in de zorg rondom kinderen.

DIEPGANG




Niet alles is oplosbaar in deze gebroken wereld. Wij mogen en moeten wel doen wat we kunnen. Het beeld
van de barmhartige Samaritaan past hierbij.
Vertrouwen is de basis. Waar vertrouwen ontbreekt, stagneert de zorg en de communicatie. Als dat het geval
is, zullen we dat als school eerst bespreekbaar maken en proberen te herstellen.
Eventuele zorgen worden eerlijk benoemd.

VERWONDERING




We leggen de nadruk op positieve eigenschappen va kinderen en willen denken in mogelijkheden en kansen.
Elk kind uniek; we genieten van hen en willen ons bewust zijn van de uniciteit van elk kind.
Het is ons verlangen en voor ons een voorrecht om zinvol bij te dragen in de periode dat we met een kind
en/of gezin mee mogen lopen (verwondering, diepgang, samen).

Wij delen de uitgangspunten van handelingsgericht werken, namelijk:
 De onderwijsbehoeften staan centraal.
 We werken systematisch en transparant.
 We werken doelgericht.
 Het kind staat altijd in interactie met zijn omgeving.
 We werken constructief samen met alle betrokkenen.
 Positieve kenmerken bieden mogelijkheden en kansen; geen eenzijdige nadruk op problemen en diagnoses.

6.2

HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE KINDEREN IN DE SCHOOL

Om de ontwikkelingen en de leervorderingen van uw kind te volgen, wordt op school gebruik gemaakt van een
observatie- en toetssysteem.
In de groepen 1 en 2 worden de leerlingen geobserveerd met behulp van de Leerlijnen Jonge Kind, een observatieen registratiemodel. We kunnen zo van elk kind bijhouden waar het ongeveer zit in zijn ontwikkeling en ook of een
kind zich ontwikkelt volgens zijn leeftijd. Er zijn verschillende leerlijnen, o.a. voor spel, taal, rekenen en een sociaalemotionele lijn. De stapjes in de
ontwikkeling worden in zo’n lijn
beschreven en zo is de ontwikkeling van
elk kind goed bij te houden. Aanvullend
kan er indien gewenst gebruikt gemaakt
worden van de Cito-toetsen Taal en
Rekenen voor kleuters, bijvoorbeeld
wanneer de observatiegegevens geen
eenduidig beeld opleveren.
In de groepen 3 t/m 8 worden de
leerlingen regelmatig getoetst om ons
inzicht te geven in de vorderingen op het
gebied van lezen, taal en rekenen. Gaat
het kind vooruit? Wordt de leerstof
beheerst? Ontwikkelt het lezen zich
goed? Deze toetsgegevens worden
vastgelegd in het leerlingvolgsysteem
ParnasSys.
Maar we kijken verder. Om goed te
kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat
het welbevinden van kinderen goed is.
Heeft uw kind vriendjes en vriendinnetjes
en gaat uw kind goed met hen om? We
maken in groep 1 t/m 8 gebruik van het
observatiesysteem passend bij de
Kanjertraining,
genaamd
Kanvas.
Tweemaal per jaar vullen de leerkrachten
dit in voor alle kinderen. In de hogere
groepen vullen de leerlingen ook zelf een
vragenlijst in. Indien er aanleiding toe is,
gaan we daarnaast zorgvuldig met u in
gesprek over de opgedane inzichten. De
leerresultaten kunnen ook in het zgn.
tien-minuten-gesprek aan de orde
komen. De verzamelde gegevens geven een beeld van de ontwikkeling van uw kind en geven de leerkracht zicht
op de aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling en begeleiding. Ten slotte maken we –ook via Kanvas- een
sociogram van de hele groep, om na te gaan wat de sociale plaats van elk kind in de groep op dat moment is. Met
deze gegevens kunnen we gerichte maatregelen nemen, zoals een andere werkplek in de groep, het stimuleren
van bepaalde vriendschappen, een juiste samenstelling van subgroepen, individuele gesprekjes met kinderen, etc.
De verslaglegging van gegevens over leerlingen gebeurt door de groepsleerkracht. De gegevens worden verzameld
in het leerlingdossier. Hierin worden die zaken opgenomen die in de verdere schoolloopbaan van het kind van
belang zijn. Dit betreffen soms toetsuitslagen, verslagen van onderzoeken of verslagen van remedial teaching. Ook
is er een centrale dossierkast waarin we per leerling een individueel dossier opnemen. Ten slotte heeft ieder kind
ook een beveiligd digitaal dossier.
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INTERN BEGELEIDER
Deze bespreekt regelmatig met de leerkrachten en soms met ouders het welbevinden en de vorderingen van
kinderen. Deze besprekingen zijn vooral gericht op extra zorg die nodig is voor het kind. Daarnaast hebben we
vier keer per jaar een groepsbespreking met iedere (eindverantwoordelijke) groepsleerkracht. Naast de voortgang
van het leren, komt dan het welbevinden en het gedrag van de kinderen aan de orde. We kijken zowel naar de
groep als geheel als naar de individuele leerling. De groepen worden verdeeld over twee interne begeleiders. Juf
Trouwborst verzorgt de interne begeleiding van groep 1 tot en met 5. De groepen 6 tot en met 8 worden intern
begeleid door juf van der Velden-Hak. Bij wisseling van intern begeleiders vindt een uitgebreide overdracht plaats
zodat de zorg zo goed mogelijk gecontinueerd wordt.

ONDERWIJSASSISTENT
De onderwijsassistent heeft verschillende taken binnen onze school.
Binnen de speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften geeft de onderwijsassistent binnen of buiten de
groep RT (=Remedial Teaching) voor de vakken lezen, spelling en schrijven (zie voor verdere informatie hierover
6.4). De onderwijsassistent neemt in de toetsweek individuele leestoetsen af bij leerlingen. In groep 3, 4 en 5
wordt zowel het woordlezen als het tekstlezen bij alle kinderen getoetst. Soms neemt de onderwijsassistent
weleens korte tijd een groep over, waardoor de leerkracht extra zorg kan besteden aan leerlingen. RThuiswerkbegeleiding kan soms nodig zijn om een kind te helpen gestructureerd zijn huiswerk (thuis) te leren en of
te maken. Pré-teaching wordt gegeven als een leerling de lesstof in de klas moeilijk tot zich neemt, of om de lesstof
van de komende dagen/week alvast door te nemen, zodat hij of zij er al bekend mee is.

6.3

OKTOBER-, NOVEMBER- EN DECEMBERLEERLINGEN

WETTELIJKE REGELS OVER DE DOORSTROOM NAAR GROEP 2 EN 3
Kinderen die in oktober, november of december 4 jaar worden, komen na hun verjaardag de eerste maandag van
de nieuwe maand op school. Ze stromen dan in een bestaande groep 1 in. Daar draaien ze een groot deel van het
jaar mee. Aan het eind van dit eerste jaar moet een beslissing genomen worden of het voor de kinderen beter is
om in groep 1 te blijven of door te gaan naar groep 2. Kinderen die in de maand oktober, november en december
geboren zijn, laten we zoveel mogelijk doorstromen naar groep 2, mits zij daar qua brede ontwikkeling aan toe
zijn. Is het beter om in groep 1 te blijven, dan wordt dit met u besproken in een gesprek met de leerkracht en
intern begeleider. Als een kind dat in oktober, november of december geboren is door mag gaan naar groep 2,
wordt daar opnieuw bekeken of het ook rechtstreeks door kan stromen naar groep 3. We streven naar
doorstromen, maar indien nodig volgt er opnieuw een gesprek met leerkracht en intern begeleider waarin gekozen
kan worden voor een kort of lang kleutertraject.
We spreken van een kort kleutertraject als een kleuter die tussen 1 oktober en 31 december is geboren na een
periode groep 1 doorstroomt naar groep 2. Een lang kleutertraject bestaat uit een periode groep 1, een jaar groep
1 of 2 en daarna een jaar groep 2. Heeft uw kind een lang kleutertraject, dan geldt dit niet als doublure.
Welke beslissing we ook samen met u nemen, we vinden het van groot belang om elke beslissing goed te
onderbouwen, zodat we uw kind recht doen.

6.4

SPECIALE ZORG VOOR KINDEREN MET SPECIFIEKE BEHOEFTEN

De intern begeleider heeft een coördinerende en bewakende taak t.a.v. leerlingen met specifieke behoeften.
Indien uit observatie door de leerkracht of uit het leerlingvolgsysteem blijkt dat extra hulp noodzakelijk is, wordt
er in overleg met haar een hulpplan opgesteld. U wordt hierover schriftelijk dan wel telefonisch of mondeling
geïnformeerd. Extra zorg wordt steeds vaker binnen de klas uitgevoerd. De leerkracht of onderwijsassistent geeft
dan extra zorg binnen de groep. Wanneer het niet mogelijk is dat deze zorg binnen de klas wordt uitgevoerd, is er
de mogelijkheid dat de onderwijsassistent/ RT-er met het kind buiten de groep aan de slag gaat. Na afloop van
een onderwijsperiode krijgt u in dat geval schriftelijk, dan wel telefonisch bericht wat het effect van de hulp is
geweest. Onze leerkrachten hebben geleerd om binnen het normale onderwijsaanbod van de groep
gedifferentieerd te werken, rekening houdend met de verschillen tussen kinderen in de groep. Ook de huidige
methodes spelen daar steeds meer op in, door bijvoorbeeld te werken met drie niveaus. Hierdoor is het niet altijd
nodig om met aparte hulpplannen te werken, maar kan vaak volstaan worden met extra aandacht binnen het
groepsplan.

6.5

HANDELINGSGERICHT WERKEN

De afgelopen jaren werken we steeds meer handelingsgericht. Deels is dit gevolg van het beleid ten aanzien van
passend onderwijs vanuit de overheid, deels zijn er op school ook gewoon veranderingen nodig geweest om de
zorg aan onze leerlingen behapbaar te houden. We willen onze leerkrachten nog beter opleiden om de zorg aan
alle kinderen structureel vorm te geven en daar ook het kind zelf en de ouders nog meer bij betrekken dan nu al
het geval is.
Daarbij willen we vooral uitgaan van de mogelijkheden van onze kinderen en minder in problemen en diagnoses
denken. Elke actie op zorggebied moet gericht zijn op het handelen, waarbij de interactie tussen leerkracht en
leerling centraal staat. Een concreet voorbeeld is het feit dat we vaker in gesprek gaan met de kinderen zelf en
ook dat we werken met groepsplannen, waarbij onderwijs en zorg als het ware meer geïntegreerd worden. De
lesstof wordt zo nog beter afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerlingen, en er wordt nog doelgerichter
gewerkt. Op dit moment werken we bij rekenen, spelling en indien nodig op het gebied van de sociaal-emotionele
ontwikkeling met een groepsplan. Vanaf groep 5 gebeurt dat ook voor begrijpend lezen.
Handelingsgericht werken (in combinatie met opbrengstgericht werken) is een onderwijsvernieuwing die veel tijd
en energie heeft gekost, maar wel veel oplevert en de zorg aan de kinderen ten goede komt. Op dit moment zijn
ongeveer alle inhoudelijke stappen van handelingsgericht en opbrengstgericht werken wel gezet. De bewaking
van de kwaliteit en de praktische uitvoering van onze groepsplannen vraagt echter nog wel permanent onze
aandacht.

6.6

ALS DE ZORGEN GROTER ZIJN…

De school heeft een centrale rol in het tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften van kinderen. Om dit
vorm te geven, werkt de school vanuit de uitgangspunten van Handelingsgericht Werken (HGW). Als een kind
extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat
het kind nodig heeft. Vanaf het moment dat de school het nodig vindt om uw kind apart te bespreken, zult u als
ouders bij het verdere traject betrokken worden. Een van de uitgangspunten van HGW is de nauwe samenwerking
met ouders.
Soms kunnen we als school niet voldoende begeleiding bieden. Onze school maakt deel uit van het landelijk
reformatorisch samenwerkingsverband Berséba. Dit samenwerkingsverband maakt het mogelijk om passend
onderwijs aan te kunnen bieden.

6.7

PASSEND ONDERWIJS

PASSEND ONDERWIJS
Scholen hebben de wettelijke taak om aan leerlingen passend onderwijs te geven of voor leerlingen een passende
onderwijsplek te vinden. Om deze taak te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk, dat scholen samenwerken in een
samenwerkingsverband. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Berséba. Hierbij zijn alle
reformatorische basisscholen en speciale (basis)scholen aangesloten. Het samenwerkingsverband is opgesplitst in
vier regio’s. Onze school ligt in de regio Randstad.

ZORGPLICHT
Een kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de school verplicht is om te zorgen
voor een passende onderwijsplek voor iedere aangemelde of ingeschreven leerling. De school onderzoekt samen
met de ouders welke ondersteuningsbehoeften een leerling heeft en hoe de school hieraan tegemoet kan komen.
Als op grond van objectieve argumenten blijkt dat dit niet mogelijk is, dan heeft de school de opdracht om samen
met de ouders een passende plaats op een andere school te zoeken.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL
Onze school heeft dus een centrale rol in het tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften van kinderen. De
school heeft een Schoolondersteuningsprofiel geschreven. U kunt dit profiel op de website van de school vinden
of op school inzien. In dit profiel is te lezen op welke wijze we de begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke
mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning
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werkt de school vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een
kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar
wat het kind nodig heeft. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een
belangrijk aandachtspunt.

ONDERSTEUNINGSTEAM
Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden. Op onze school is de
leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. Als hij/zij er zelf
niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega’s of de intern begeleider. Zo nodig voert de leerkracht een
uitgebreider gesprek over de leerling met de intern begeleider.
Onze school heeft een ondersteuningsteam. Als de situatie rondom een leerling daar aanleiding toegeeft, zal de
leerling in het ondersteuningsteam besproken worden. In dit ondersteuningsteam zitten de intern begeleider, een
externe orthopedagoog en een contactpersoon van het Centrum voor Jeugd en Gezin. In het ondersteuningsteam
wordt in samenspraak met de ouders bepaald welke ondersteuning een leerling nodig heeft. Hierbij wil de school
intensief samenwerken met Jeugdhulp. De school geeft aan op welke manier ze dit gaat doen. Als het voor de
school niet (meer) mogelijk is om de juiste ondersteuning te geven, wordt met de ouders besproken welke school
dan een passende plek kan bieden.

HET LOKET VAN BERSÉBA REGIO RANDSTAD
Het loket staat open voor vragen rond de ondersteuning aan leerlingen. De school kan advies vragen in allerlei
situaties die met de ondersteuning voor leerlingen te maken hebben. Ouders mogen ook zelf contact opnemen
met het loket, als zij advies of informatie willen. De school stelt het op prijs als u hen daar in dat geval wel van op
de hoogte stelt.
School en ouders kunnen samen een aanvraag doen voor een extra ondersteuningsarrangement om kinderen met
specifieke ondersteuningsvragen (bijv. rondom zeer moeilijk leren, een lichamelijk handicap of langdurig ziekte,
gedragsproblemen, hoogbegaafdheid) op de basisschool extra begeleiding te geven.
Soms komt het ondersteuningsteam tot de conclusie, dat het voor de ontwikkeling van een leerling beter is om
naar een speciale (basis)school te gaan. In dat geval vraagt de school samen met de ouders bij het loket van
Berséba regio Randstad een toelaatbaarheidsverklaring voor zo’n school aan. Als dit loket besluit om de
toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen, dan kan de leerling aangemeld worden bij een speciale (basis)school.

OUDERBETROKKENHEID
Onze school hecht eraan bij de ondersteuning aan leerlingen goed samen te werken met de ouders. Daarom
vinden we het van belang dat ouders direct betrokken worden bij gesprekken als hun kind individueel besproken
wordt. In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op school, maar ook thuis. Om tot een goede ondersteuning
te komen vinden we het belangrijk om met de ouders daarover in alle openheid en vertrouwelijkheid te spreken.
We beseffen hoe moeilijk dit soms kan zijn, maar in het belang uw kind is dit wel nodig.
Wanneer u als ouders vindt dat er voor uw kind meer hulp nodig is, of dat uw kind beter op zijn plaats is in een
school voor speciaal (basis)onderwijs, dient u zich uiteraard eerst tot ons als school te wenden. School en ouders
hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om eensgezind het beste voor uw kind, onze leerling te zoeken.
Bent u van mening u dat u bij ons als school onvoldoende gehoor vindt, dan kunt u zich ook zelf tot het loket
wenden. Graag wordt de school hiervan door u op de hoogte gesteld.

CONTACTGEGEVENS LOKET R ANDSTAD
De zorgmakelaar van het loket Randstad is dhr. C.J. v.d. Beek. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0180-442617
of per e-mail via loket-randstad@berseba.nl. Op de website www.berseba.nl kunt u meer informatie vinden over
het samenwerkingsverband Berséba en de regio Randstad.

ONDERZOEKEN
Zoals al gezegd is, is het uitgangspunt bij passend onderwijs niet wat het kind heeft, maar wat het kind nodig
heeft. Dit betekent dat onderzoek naar ‘wat een kind heeft’ niet altijd noodzakelijk is om tot een goed aanbod
voor een leerling te komen.
Toch kan er altijd een moment aanbreken, dat een onderzoek wel nodig is. Ons uitgangspunt is dat we hierin
graag samen met de ouders optrekken. Het formuleren van een gezamenlijke onderzoeksvraag is belangrijk om
ook samen het gesprek over de leerling verder te voeren. We hechten er waarde aan, dat in een verslag van een
onderzoek niet wordt geconcludeerd welke vorm van onderwijs de leerling nodig heeft, maar vooral welke
begeleiding hij/zij nodig heeft. Dat is de kern van passend onderwijs. Als school zullen we dan in alle openheid
met u bespreken, wat de mogelijkheden voor ondersteuning bij ons op school zijn.
Hoewel we ouders niet het recht willen en mogen ontzeggen om zelf stappen te nemen voor een onderzoek,
heeft dit niet onze voorkeur. U kunt uw redenen hebben om dit wel te doen. We stellen het op prijs dat u dit dan
aan ons doorgeeft met de redenen waarom u deze stap neemt.

BLIND OF SLECHTZIEND /DOOF OF SLECHTHOREND /TAAL-SPRAAKPROBLEMEN
Onze school wil zich ook inspannen om slechtziende en blinde kinderen, slechthorende en dove kinderen en
kinderen met taal-spraakproblemen op onze school een plaats te geven. Voor hen is ook extra ondersteuning
beschikbaar. Deze ondersteuning valt echter niet onder de bevoegdheid van het samenwerkingsverband. De
intern begeleider weet op welke manier die extra ondersteuning wel beschikbaar kan komen.

SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING EN FAALANGST-TRAINING
Op onze school worden geen aparte sociale vaardigheidstrainingen aangeboden. Naar onze ervaring kunnen we
middels de Kanjertraining kinderen veel leren binnen de normale groep. Ook kan er, zeker in de bovenbouw, op
school gericht aan gewerkt worden om faalangstige gedachten van kinderen om te zetten in helpende gedachten.
Een kleine groep kinderen heeft niet genoeg aan de aanpak op school. Deze kinderen kunnen bijvoorbeeld moeilijk
contact maken, blijven (faal)angstig, kunnen zich niet goed verweren of juist te agressief reageren in sociale
situaties. Voor hen zoeken we naar andere oplossingen. Bijv. via het Centrum voor Jeugd en Gezin of via externe
hulpverleningsinstanties. Als wij vinden dat uw kind op dit vlak extra hulp nodig heeft, dan zal de leerkracht contact
met u opnemen. Heeft u zelf signalen op dit gebied dan is het van belang dat u die zelf ook met de leerkracht en
eventueel de intern begeleider bespreekt en kunnen we samen zoeken naar oplossingen.
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6.8 HOOGBEGAAFDHEID
Sommige kinderen hebben extra zorg nodig om het onderwijs goed te kunnen volgen, sommige kinderen hebben
meer in hun mars en beheersen de stof al snel. Ook deze kinderen hebben speciale aandacht en zorg nodig. Zoals
een minderbegaafd kind het gevoel kan hebben anders te zijn, zo kan een meer- of hoogbegaafd kind dat gevoel
ook hebben.
Onderwijs mag niet vrijblijvend zijn. Ook kinderen met hogere leervermogens moeten en mogen hun talenten
optimaal benutten. Niet zelden verloopt de ontwikkeling van deze leerlingen bepaald niet zonder zorgen en is
extra communicatie met ouders en leerkracht nodig.
Zoals bij minderbegaafde kinderen het risico bestaat het kind te overvragen, zo bestaat bij meer-of hoogbegaafden
het risico het te ondervragen. De gevolgen ervan zijn: onderpresteren, verveling, op school aanpassen en thuis
ontladen. In het verleden heeft dit wellicht zelfs geleid tot plaatsing in het speciaal onderwijs of werden er andere,
misschien wel verkeerde diagnoses gesteld.
Van school mag u verwachten dat we alert zijn. We werken al sinds 2008 heel gericht aan onze aanpak rondom
hoogbegaafdheid en zijn momenteel ons beleid aan het herijken. We denken opnieuw na over de doelen van ons
onderwijs speciaal voor deze leerlingen en hebben een profiel geschetst van de leerlingen om wie het gaat. Ook
hebben we vastgelegd welke leerstof er per jaar beschikbaar is voor deze kinderen. Komend jaar hopen we hierin
nog verdere stappen te zetten door bijvoorbeeld aandacht te besteden aan de vraagstelling in leergesprekken en
hoe je juist deze leerlingen actief aan het denken zet. Hoogbegaafdheid vraagt om schoolbrede aanpassingen,
en voor sommige kinderen is het nodig om hier ook aparte zorggesprekken met de ouders over te voeren.
Constructieve samenwerking met ouders is daarbij onontbeerlijk. Afhankelijk van de uitkomsten van bijvoorbeeld
observatie en gerichte, pittige opdrachten, wordt een programma uitgestippeld van compacten, verrijken en
wellicht versnellen van de leerstof voor de leerling. Uitgangspunt is om het kind goed te laten functioneren in de
eigen leeftijdsgroep; versnellen naar een andere groep gebeurt slechts bij hoge uitzondering. Voorkomen moet
worden dat ze te veel hiaten oplopen door het missen van leerstof. We maken op onze school een onderscheid
tussen intelligente en hoogbegaafde kinderen. De laatste groep bestaat slechts uit 2-3% van alle kinderen en ze
onderscheiden zich door top-down-denken. Ze denken vanuit grotere gehelen naar de delen, terwijl ons onderwijs
meestal net andersom is opgebouwd: vanuit delen wordt het geheel gevormd. Top - down denkers zien dat
geheel niet wanneer ze bezig zijn met kleinere onderdelen en dat hebben ze juist nodig om dat kleinere onderdeel
een plek te geven. Dat heeft dus consequenties voor de aanpak die we moeten hanteren. Duidelijk moet zijn dat
het begeleiden van deze kinderen een zaak is van goede afspraken tussen school en ouders. Alleen een
coöperatieve aanpak leidt tot succes. Het welbevinden van de leerling staat voorop.

PLUSGROEP
We hebben op onze school een plusgroep voor kinderen die op meerdere gebieden hoogbegaafd zijn. We hebben
voor deelname aan deze groep specifieke criteria ontwikkeld. Een van de criteria is bijvoorbeeld dat het kind zowel
op het gebied van rekenen als op het gebied van taal niet genoeg heeft aan de verrijkingsstof binnen de eigen
groep. Wanneer de normale verrijkingsstof onvoldoende uitdaging biedt om de leerling te leren leren, is de
plusgroep een optie.
Hierbij gaat het om een kleine groep (hoog)begaafde kinderen die minstens één morgen per 2 weken lessen krijgt
aangeboden, die juist voor hen specifieke uitdaging bieden.
Daarbij kan gedacht worden aan vakken die normaliter niet in het reguliere lesprogramma voorkomen zoals
filosofie, techniek of een vreemde taal. Het gaat om een programma dat aanvullend is op het huidige beleid rond
hoogbegaafdheid. Er wordt in de plusgroep veel van de leerlingen gevraagd. Middels een proefperiode wordt
getoetst of het kind het niveau van de plusgroep aan kan. Als uw kind hiervoor in aanmerking komt, wordt u
daarvoor benaderd door de leerkracht of intern begeleider. De plusgroep is mogelijk voor kinderen uit groep 6
t/m 8.
De groepsgrootte is bewust klein gehouden, waardoor er meer ruimte is voor individuele feedback en gesprekjes
met de leerlingen. Hoogbegaafde kinderen uit groep 4 en 5 werken ongeveer een uur per week (als een soort
voorloper van de plusgroep) gezamenlijk aan verrijkende opdrachten onder leiding van de leerkracht of een
onderwijsassistent.

6.9

SAMENWERKING MET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG)

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Capelle aan den IJssel is het centrale punt waar (aanstaande) ouders,
verzorgers en jeugd welkom zijn met alle vragen over opgroeien en opvoeden. Bij het CJG werken professionals
van de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp samen in wijkteams, zodat zij Capelse jeugd en gezinnen zo goed
mogelijk kunnen ondersteunen. Het CJG is onafhankelijk, maar werkt samen met de school.

WAT KAN HET CJG VOOR U BETEKENEN ?
Kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Dat is voor u als ouder boeiend en leuk, maar het roept ook vragen op. Wat
als mijn kinderen elke dag ruzie maken? Hoe kan ik mijn kind helpen meer zelfvertrouwen te krijgen? Hoe ga ik
om met brutaal gedrag? Onze jeugd- en gezinscoaches, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en experts denken
graag met u mee.

JEUGDVERPLEEGKUNDIGEN EN JEUGDARTSEN
De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar. In groep 2 en in groep
7 worden alle kinderen uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Het onderzoek is bedoeld om te kijken of
uw kind zich goed ontwikkelt. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk en sociaal. Daarbij is er altijd de
gelegenheid om vragen te stellen.
Daarnaast krijgt uw kind tijdens de basisschooltijd een aantal vaccinaties. In het jaar dat kinderen 9 worden, krijgen
ze een herhaling van de vaccinaties DKTP en BMR. In het jaar dat meisjes 13 worden, krijgen ze een oproep om
zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker (HPV). Wanneer u vragen heeft over de vaccinaties kunt u
deze altijd stellen bij het CJG.

JEUGD- EN GEZINSCOACHES
Soms heeft u behoefte aan tips en ondersteuning bij de opvoeding. Bijvoorbeeld als het naar bed gaan elke avond
weer een strijd is, als u zich zorgen maakt om uw tiener die somber is, of als u gaat scheiden. Dan kunt u contact
opnemen met onze jeugd- en gezinscoaches. Samen met u kijken zij naar wat u en uw kind nodig hebben. Wat
kunt u zelf doen? Wie uit uw omgeving kan daar misschien bij helpen? En wat is er nodig op school? Onze jeugden gezinscoaches werken op school en komen als u dat prettig vindt bij u thuis op bezoek. Als het nodig is
betrekken zij een collega jeugdverpleegkundige, jeugd- en gezinspsycholoog, jeugdarts of een expert om mee te
denken. Indien nodig en in overleg met u kunnen zij u doorverwijzen of begeleiden naar specialistische
hulpverlening.

TRAININGSAANBOD
Het CJG heeft een uitgebreid trainingsaanbod voor ouders en kinderen, bijvoorbeeld over opvoeden,
weerbaarheid en de overgang naar het voortgezet onderwijs. Deze trainingen zijn gratis. Op www.cjgcapelle.nl
kunt u allerlei informatie, nieuwsberichten en online folders vinden.

CJG-CONTACTPERSOON OP SCHOOL
José Koster is één van de jeugdverpleegkundigen van het CJG en contactpersoon op onze school. U kunt bij haar
terecht met al uw vragen over het opvoeden en opgroeien van uw kind. Ze zorgt ervoor dat u een antwoord krijgt
waarmee u verder kunt! U kunt haar bereiken via 010-2423200 en via j.koster@cjgcapelle.nl. Klein en simpel of
groot en complex, ze denkt graag met al uw vragen mee.

SAMENWERKING CJG EN SCHOOL
U kunt zelf contact opnemen met de CJG-contactpersoon. De school kan ook, in overleg met u, het CJG
inschakelen. De contactpersoon sluit dan aan bij een SOT (School Ondersteuningsteam) om samen met u en de
school te bespreken op welke wijze het CJG u en uw kind het beste kan ondersteunen.
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Het CJG vindt een goede samenwerking met u en de school belangrijk. Als er thuis of bij uw kind iets speelt dan is
het fijn als daar ook op school aandacht voor is. De medewerkers van het CJG zijn onafhankelijk van de school. Zij
registreren in een eigen systeem. Als zij overleggen met school is dat altijd met uw toestemming.

CONTACTGEGEVENS
Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel
De Linie 8
2905 AX Capelle aan den IJssel
Tel. 010 24 23 200
info@cjgcapelle.nl
www.cjgcapelle.nl

6.10

MELDCODE KINDERMISHANDELING

WETTELIJK VERPLICHT
Wie door zijn beroep te maken krijgt met huiselijk geweld (zoals leerkrachten, huisartsen en hulpverleners) een
geheimhoudingsplicht heeft, vindt het door die plicht soms lastig om hulp te bieden. Daarom bestaan er
meldcodes om hem te helpen.
Op 1 januari 2012 jl. is de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ingegaan. Scholen zijn vanaf 1
januari 2012 verplicht om een Meldcode te hanteren bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Maar ook professionals die in de gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en
justitie werken zullen deze Meldcode hanteren. Het doel van de Meldcode is dat er sneller en adequater
ingegrepen wordt bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

WAAROM EEN MELDCODE?
Een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is bedoeld voor professionals. Het is een stappenplan dat
zij kunnen gebruiken als de professionals vermoedens van mishandeling hebben. Onderzoek wijst uit dat hulp- en
zorgverleners en leraren die met een Meldcode werken drie keer zo vaak ingrijpen als collega's die zo'n code niet
voorhanden hebben.

WAT BETEKENT DIT CONCREET VOOR DE REHOBOTHSCHOOL?
Indien wij op school gegronde vermoedens hebben van kindermishandeling, incest, e.d. gaat de Meldcode
Kindermishandeling en huiselijk geweld in werking. De meldcode bestaat grofweg uit de volgende stappen:
1. Het in kaart brengen van de signalen: signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling
bevestigen of ontkrachten worden schriftelijk vastgelegd.
2. Collegiale consultatie: intern of extern overleg met deskundige collega’s. En indien nodig met Veilig Thuis
Rotterdam Rijnmond.
3. In gesprek: We gaan zo mogelijk in gesprek met u als ouder(s).
4. Weging geweld: Op basis van de signalen, het ingewonnen advies of het gesprek met u als ouder(s) wegen
we het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling af. We betrekken daarbij ook de aard en de ernst van
het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Voor de inschatting van het risico kunnen we gebruik maken
van een risicotaxatie-instrument. Wanneer die niet beschikbaar is, kunnen het beoordelen voorleggen aan
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.
5. Melden of zelf oppakken: Bij ernstig geweld en geen mogelijkheid om problematiek zelf op te pakken; moeten
wij het altijd melden bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling. Door een melding komt alle informatie bij elkaar en kunnen de verschillende acties op
elkaar worden afgestemd. Dit wordt vooraf met u als ouder(s) gedeeld.
Per 1 januari 2015 is er één advies- en meldpunt voor alle meldingen, zorgsignalen en adviesvragen rondom
huiselijk geweld en kindermishandeling: Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling en de (Advies- en) Steunpunten Huiselijk Geweld Rotterdam, Zuid-Hollandse Eilanden en
Nieuw Waterweg Noord zijn opgegaan in die nieuwe organisatie, Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft
advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige
situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer
toekomst hebben. Mét of zonder elkaar. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is per 1 januari 2015 24/7 bereikbaar
via een gratis landelijk nummer: 0800-2000

6.11 VERTROUWENSPERSOON KINDEREN
Naar aanleiding van de invoering van de lessen seksuele opvoeding is op school ook nagedacht over de vraag aan
wie kinderen in vertrouwen dingen kunnen melden. Daarom is besloten om –naast de eigen leerkracht- in de
school een extra vertrouwenspersoon voor kinderen aan te wijzen. In onze school is dat juf L. van Dam. Als
kinderen behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek -anders dan met de eigen leerkracht- dan is deze
vertrouwenspersoon daarvoor aangewezen. Er zijn situaties waarin een kind even vrijuit wil kunnen praten. De
vertrouwenspersoon luistert vooral en probeert samen met het kind uit te zoeken hoe het geholpen kan worden.
Juf L. van Dam is per e-mail goed bereikbaar, het e-mailadres is ook vermeld op het fotobord bij de ingang. Verder
hangt er een houten box bij de hoofdingang waar kinderen als zij dat willen “nare geheimen” in kunnen stoppen
waar de vertrouwenspersoon dan mee aan de slag gaat. Aan het begin van het cursusjaar gaat juf van Dam de
groepen langs om duidelijk te maken wat haar rol is.

6.12 WAT IS SISA
SISA is een afkorting voor: Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak of Signaleren en Samenwerken. Het SISAsignaleringssysteem zorgt ervoor dat kinderen en jongeren in de Stadsregio Rotterdam die hulp nodig hebben,
worden gemeld in een computersysteem.
Als uw kind zorg nodig heeft, kan het gebeuren dat er meerdere hulpverleners of professionals tegelijkertijd hulp
bieden. Om het kind en zijn of haar ouders daarbij te helpen, is het belangrijk dat de hulpverleners dat van elkaar
weten. Het SISA-signaleringssysteem houdt bij of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind. Ook onze
school is aangesloten bij het SISA. Wij melden een kind aan in SISA als er zorgen zijn om een kind waar meerdere
instanties of hulpverleners bij betrokken zijn.
Wat betekent SISA voor u? Voor u als ouder verandert er helemaal niets. U blijft gewoon contact houden met de
instanties of hulpverleners waar u bekend bent. SISA zorgt er alleen voor dat die instanties of hulpverleners beter
met elkaar gaan samenwerken, zodat u verzekerd bent van de beste hulp. Belangrijk om te weten is dat in SISA
alleen is opgenomen dat u bekend bent bij een instantie of hulpverlener, maar niet waarom. Het
signaleringssysteem is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
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7.

HET TEAM

7.1

GROEPSVERDELING

Groep
1
2
3
4
5
6
7
8

7.2

Leerkrachten
Juf C.A. de Groot en juf M.A. Bos – Koolmees
Juf A. Beukers en juf J.J.J. Guiljam
Juf W.J. Schollaart en juf S.H. Lagendijk
Juf F. van Dijk – van der Velden en juf A.E. van der Velden
Juf A.M. Harlaar en juf L.C. Vuik
Juf M. de Ruiter en meester D. Roobol
Meester J. de Deugd en juf C. Vermeulen
Juf L. van Dam en juf J.J. van Dijk – Deelen

STAGESCHOOL

Regelmatig hebben wij stagiaires op school van Pabo ‘De Driestar’ in Gouda. Deze stagiaires verrichten activiteiten
in verschillende groepen. Daarnaast krijgen wij ook stagiaires van het Hoornbeeck College in Rotterdam. Deze
klassenassistenten verrichten allerlei werkzaamheden die ons onderwijs ondersteunen. Zij worden vooral ingezet
in de onderbouw.

7.3

MANAGEMENTTEAM

7.4

TEAM INTERNE BEGELEIDING

7.4

GROEPSLEERKRACHTEN

7.3

ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL

8.

DE OUDERS

8.1

HET BELANG VAN DE BETROKKENHEID VAN OUDERS

U bent als ouders welkom op onze school omdat we een gemeenschappelijk belang hebben: het kind. We praten
het liefst mét u over uw kind. In deze samenwerking hebben we beiden onze rol.
De leerkracht is de onderwijsprofessional en kent het kind als leerling het beste. We zien het in uiteenlopende
situaties, zoals tijdens (kring)gesprekken, instructiemomenten en zelfstandig werken.
Wij zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en maken keuzes in wat voor uw kind het beste is.
Als ouder(s) bent u ervaringsdeskundige. U kent het kind het best en het langst, u ziet het in uiteenlopende
situaties in het gezin en daarbuiten, zoals thuis, achter de computer, bij familie, met andere kinderen buiten. U
bent verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. U kunt het gedrag van uw kind op school positief
beïnvloeden en u kunt ons als school van cruciale informatie voorzien en waardevolle tips geven voor de aanpak
van uw kind.
Uw betrokkenheid als ouder bij het onderwijs aan uw kind is dus erg belangrijk. Blijft u dus regelmatig aan uw kind
vragen hoe het gaat op school, welke dingen er gebeuren of gaan gebeuren, of uw kind nog huiswerk heeft e.d.
Wat wij ook erg op prijs stellen is dat u napraat met uw kind over de bijbellessen.
U kunt over de gang van zaken in de school uw vragen, opmerkingen en ideeën bij ons kwijt. Denkt u hierbij ook
aan de (rode) ideeën bussen in de gang bij de kleuters en de hoofdingang. Verder kunt u natuurlijk met uw vragen
en opmerkingen terecht bij de medezeggenschapsraad van onze school.
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8.2

JAARCYCLUS OUDERCONTACTEN

Omdat we, zoals gezegd, korte lijntjes belangrijk vinden, spreken we u graag meerdere keren per jaar over uw
kind. Hieronder vindt u alle contactmomenten die we in een schooljaar inplannen.

AUGUSTUS/SEPTEMBER – STARTGESPREKKEN
In september organiseren we de start gesprekken. Dit eerste gesprek met de nieuwe leerkracht(en) van uw kind
is bedoeld om kennis te maken met elkaar. De kernvraag tijdens deze gesprekken is ‘Wat heeft uw kind nodig om
goed tot leren te kunnen komen?’. Het doel van deze gesprekken is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen
waarmee wij het lesaanbod zo optimaal mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van uw kind. Wensen en
verwachtingen van ouders en leerkrachten voor het nieuwe schooljaar kunnen met elkaar gedeeld worden. We
hebben als leerkrachten en ouders een gezamenlijke belang: het kind.
Ter voorbereiding willen we u vragen om als ouders samen na te denken over de volgende vragen:
1. Wilt u iets vertellen over waar uw kind goed in is: zijn/haar sterke kanten. Waar bent u als ouder trots op?
2. Waar moet de leerkracht rekening mee houden? Wat is moeilijk of lastig voor uw kind?
3. Wat denkt u dat uw kind dit jaar het meest nodig heeft en wat kan de leerkracht hierin betekenen?
In februari is de volgende contactavond gepland en worden alle ouders uitgenodigd en ingepland. In de meeste
gevallen zijn twee contactmomenten per jaar voldoende. In sommige gevallen kan het in het belang van het kind
zijn om wat vaker contact te hebben. Als dat zo is, maken we in overleg de afspraak dat wij in november en april
contact met u opnemen. U kunt samen met de leerkracht afstemmen of u een gesprek wilt of telefonisch contact.
Ook een huisbezoek behoort tot de mogelijkheden.
Als we belangrijke afspraken maken, maken we van het startgesprek een korte notitie met de gemaakte afspraken.
U kunt deze notitie terugzien op het ouderportaal.

OKTOBER – OUDERMIDDAG GROEPSVORMING
De eerste weken op school staan in ieder groep in het teken van groepsvorming. Na afloop van deze periode willen
we u graag in een groepspresentatie laten zien welke groepsnormen we hebben afgesproken, wat de sterke
kanten van de groep zijn en waar we met elkaar aan werken. U krijgt voor deze oudermiddag een uitnodiging via
de nieuwsbrief en/of groepsnieuws.

FEBRUARI – CONTACTAVOND N.A.V . DE RAPPORTEN VOOR GROEP 1 T/M 7
In februari geven we het eerste cijferrapport mee en worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek. Het doel
is ouders inzicht te geven in de ontwikkeling van hun kind. Tijdens deze avond willen we dan ook vooral samen
kijken naar de leervorderingen van uw kind, waarbij we het sociaal-emotionele aspect uiteraard niet willen
loskoppelen.

MAART – GESPREKKEN VO GROEP 8
In maart krijgen alle ouders en leerlingen van groep 8 een uitnodiging om op gesprek te komen. Voorafgaande
krijgen alle leerlingen het advies met oog op het VO. Tijdens het gesprek wordt dit advies besproken en toegelicht.

MEI – OUDERAVOND KLEUTERS
In mei wordt er een ouderavond belegd voor kleuters waarbij gekozen moet worden voor een korte of lange
kleuterperiode. Het betreft kinderen die zijn geboren tussen 1 oktober en 31 december. U ontvangt zo nodig een
uitnodiging.

8.3

RAPPORTEN

RAPPORT IN FEBRUARI
Na een halfjaar onderwijs geven we het eerste cijferrapport mee. Het is de bedoeling dat u thuis samen met uw
kind het rapport bekijkt en bespreekt. Een kind hoeft zichzelf niet te vergelijken met anderen maar mag de eigen
mogelijkheden leren inzien. Voor de kinderen uit de kleutergroepen geldt dat zij in februari een overzicht van de
Leerlijnen Jonge kind mee naar huis krijgen.

RAPPORT IN JULI
In juni geven we het eindrapport mee naar huis. Ook nu ontvangt u daarnaast een overzicht van de gemaakte CITO
LVS toetsen. We plannen geen contactavond maar als u vragen hebt over het rapport kunt u die uiteraard
bespreken met de leerkracht.

8.4

OUDERPORTAAL

Via het ouderportaal van ParnasSys kunt u informatie over uw kind(eren) inzien die voor u zinvol is. De volgende
onderdelen kunt u inzien
Administratieve gegevens van uw kind
Schoolgegevens
Gegevens over de groep waarin uw kind zit
Uitslagen van niet-methodetoetsen (LVS-toetsen van CITO)
Uitslagen van methodetoetsen
Rapporten
U kunt er volledig vanuit gaan dat wij de resultaten van methodetoetsen en niet-methodetoetsen serieus nemen
en die meenemen in wat uw kind nodig heeft. Het is dus niet nodig om contact met ons op te nemen als u ziet dat
uw kind bijv. een onvoldoende scoort. Kijk vooral naar het grotere geheel. Een kind kan op één afzonderlijk
onderdeel onvoldoende scoren maar de totale toets alsnog voldoende maken. Ook kan het zo zijn dat de toets
groepsbreed wat minder gemaakt werd.
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8.5

INFORMATIEVOORZIENING AAN OUDERS

DE WEBSITE
Op onze website www.rehobothschool-capelle.nl vindt u informatie over onze school en over de groepen. Ook
kunt u hier de nieuwsbrieven nalezen. Daarnaast is het mogelijk om via de website verlof aan te vragen.

DE SCHOOLGIDS
Aan het einde van ieder schooljaar krijgt u de nieuwe schoolgids voor het volgende schooljaar mee naar huis. U
vindt hierin alles wat nodig is om te weten van onze school.

DE NIEUWSBRIEF
Ca. om de twee/drie weken komt er een nieuwsbrief uit met daarin het laatste nieuws over het reilen en zeilen op
onze school. We versturen de maandelijkse nieuwsbrief digitaal via ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Ontvangt
u de digitale nieuwsbrief nog niet? Geef dat even door via het adres info@rehobothschool-capelle.nl

HET GROEPSNIEUWS
Iedere laatste vrijdag van de maand per groep een zgn.
‘groepsnieuws’ uit. In dit groepsnieuws vindt u het laatste
nieuws over groep, gedetailleerder en persoonlijker dan dat dat
op de website kan. Het groepsnieuws wordt digitaal verstuurd
via ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Ook hopen we u met
het groepsnieuws meer te kunnen laten horen waar we in de
groepen mee bezig zijn. De groepspagina’s op de website zullen
voortaan gelinkt worden aan het fotoalbum wat wel te zien zal
blijven via de website.

GROEPSINFORMATIE
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u in de laatste week
van de vakantie informatie over de groep waarin uw kind komt.
De leerkracht(en) stelt/stellen zich voor en u en uw kind worden
ingelicht over de vakken in de klas en zaken als het huiswerk.
Op deze manier is uw kind al een beetje voorbereid op wat er
komen gaat het nieuwe schooljaar.

PARRO
De start van het schooljaar 2019-2020 willen we gaan werken
met de communicatie-app van ParnasSys: Parro.
Dit willen we gebruiken om gebeurtenissen in de klas direct met
u als ouders te delen, uw hulp te vragen bij klassenactiviteiten
en om de oudergesprekken in te plannen. Op uw telefoon/tablet kunt u de app downloaden via de App Store of
Google Play, maar u kunt ook altijd inloggen via de website: talk.parro.com. U krijgt een e-mail met gegevens
waarmee u zich kunt aanmelden. Als u vragen hebt over Parro, kunt u contact opnemen met meester de Deugd
via j.dedeugd@rehobothschool-capelle.nl.

8.6

LIDMAATSCHAP SCHOOLVERENIGING

Ouders die lid willen worden van de schoolvereniging kunnen zich aanmelden bij de secretaris van het bestuur. U
dient dan wel schriftelijk instemming te betuigen met de grondslag en het doel van de vereniging. Binnen twee
maanden beslist het bestuur over uw toelating. Om de contributie, die € 15,- per jaar bedraagt, hoeft u het niet
te laten. Op de jaarlijkse ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid aan de
leden. Alle leden van de vereniging willen we hierbij oproepen om de ledenvergadering bij te wonen en zo van
hun betrokkenheid blijk te geven.

8.7

KLACHTENPROCEDURE

Het kan voorkomen dat u klachten, opmerkingen
of wensen heeft over het schoolgebeuren. Deze
kunnen altijd besproken worden tijdens een
contactavond of ouderbezoek. Als u over een
klacht, van algemene aard, op korte termijn wilt
spreken, kunt u altijd contact opnemen met de
directie.
Wanneer uw klacht een bepaalde leerkracht
betreft, moet u deze in eerste instantie bespreken
met de betrokkene zelf volgens de richtlijnen van
Mattheüs 18. Wanneer met hem of haar geen
overeenstemming kan worden bereikt, kunt u zich
wenden tot de directie.
In de meeste gevallen zullen uw klachten op deze
wijze opgelost kunnen worden. Is het niet mogelijk
uw klacht met de directie te bespreken, dan kunt
u zich wenden tot de vertrouwenspersoon van
onze schoolvereniging:
De heer Mr. J.W. Weijers
Chopinstraat 91
2901 EC Capelle aan den IJssel
Tel. 010 – 202 31 72
Een klacht kan echter ook naar de
klachtencommissie gestuurd worden. Klachten op
bestuurlijk terrein kunt u kwijt bij het bevoegd
gezag, bij de secretaris van het bestuur.
Kan een klacht middels overleg met directeur
en/of bevoegd gezag en/of vertrouwenspersoon niet opgelost worden, dan wordt de klacht doorgestuurd naar de
klachtencommissie. Een klacht wordt ook doorverwezen naar deze commissie wanneer er sprake is van een
vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit. Onze school is aangesloten bij de door de Vereniging voor
Gereformeerd Schoolonderwijs ingestelde klachtencommissie, die is ondergebracht bij de stichting GCBO, een
samenwerkingsverband van geschillencommissies in het bijzonder onderwijs. GCBO doet de administratieve
afwikkeling van een klacht, en ook kunt u daar met uw vragen terecht bij een mogelijke klacht. U kunt uw klacht
indienen door een brief of een mail te sturen naar GCBO. Bij het in behandeling nemen van uw klacht gebruikt
GCBO een vragenformulier, dat is te downloaden op de site van GCBO. Dit dient ter ondersteuning van de door u
zelf opgestelde klachtbrief, en die kunt u dus gelijk meesturen.
GCBO is bereikbaar via:
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) | F 070-3020836 |
E info@gcbo.nl | W www.gcbo.nl
Op school ligt een klachtenregeling ter inzage waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:
De klachtenregeling
De vertrouwenspersoon
De reikwijdte waarover klachten kunnen gaan
De klachtentermijn
Strafbare feiten en aangifteplicht
Het indienen van een klacht
De klachtencommissie en de klachtenafhandeling
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8.8

OVERBLIJVEN OP SCHOOL

Een school is wettelijk verplicht ruimte en faciliteiten te bieden voor overeten. Het overeten met de kinderen is
geen taak van leerkrachten. Het overeten dient door en voor ouders ter hand te worden genomen. Dat is wettelijk
zo vastgelegd. Toezicht en eindverantwoordelijkheid daarentegen behoren bij de taken van de school. Zij dient te
bepalen wat wel en niet verantwoord is. Verder behoort iedere leerkracht een half uur pauze te hebben. We
hebben dit in een overblijfreglement met elkaar vastgesteld. Ouders die helpen met overblijven helpen daarmee
in de eerste plaats ook alle andere ouders die normaliter tussen de middag met hun kinderen de maaltijd
gebruiken. Omdat niet alle ouders kunnen helpen en we het liefst willen werken met moeders die hiervoor een
korte cursus hebben gevolgd is besloten om alleen deze vrijwilligers een vergoeding te geven voor hun
werkzaamheden. Zo blijft er een solidariteit tussen ouders die niet helpen overblijven en ouders die dat wel doen.
Per kind betaalt u € 75,- per jaar. U betaalt maximaal voor twee kinderen. U kunt dit middels een automatische
incasso in twee termijnen betalen. Voor ouders met financiële zorgen kunnen andere afspraken worden gemaakt.
Het overblijven vindt plaats in de groep en op het plein tussen 12.15 uur en 13.00 uur. Groep 1 t/m 5 eet eerst en
gaat om 12.40 uur naar buiten. Groep 6 t/m 8 gaat eerst naar buiten en eet daarna om 12.40 uur.
Voor het overblijven is een aantal regels opgesteld zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Bovendien zijn de
regels dan iedere dag hetzelfde.
De kinderen kunnen ook thuis eten. Kinderen die gewoonlijk thuis eten, betalen als zij een keer op school eten €
2,- contant aan de leerkracht of de overblijfmoeder.
Het overblijven wordt georganiseerd door de overblijfcommissie. Bij ziekte en vragen kunt u contact met hen
opnemen.
Mw. E.H. Trouwborst
Mw. C. van der Spek
Mw. J. de Groot
Mw. S. Snoei

8.9

OUDERBIJDRAGE

Van ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor uitgaven waarvoor de school geen subsidie ontvangt van
de overheid. Te denken valt hierbij aan schoolreis- en excursiegelden, kerstfeestboeken en fruit, afscheid groep 8,
psalmboekje groep 4, Bijbels voor in de groepen. Voor het eerste kind betaalt u € 37,-. Dit bedrag geldt ook voor
het tweede kind uit een gezin. De andere kinderen zijn gratis. Dit betekent dat u per gezin maximaal € 74,- betaalt.
Omdat gelukkig zo goed als alle ouders deze bijdrage overmaken, is het niet noodzakelijk om voor bijv. een
schoolreis nog een apart bedrag in rekening te brengen. Overigens wordt er door de Raad van Bestuur ook een
deel van de bovengenoemde kosten betaald uit de rente-inkomsten. Het bankrekeningnummer van de school is:
NL41 INGB 0004 2339 14 t.n.v. Rehobothschool Capelle aan den IJssel.

8.10 SCHOOLVERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID TIJDENS EXCURSIES
Onze school heeft wel een aansprakelijkheidsverzekering naar derden, maar geen schadeverzekering voor zichzelf.
Dit betekent dat wanneer u op welke wijze dan ook de school hulp biedt, u zelf verantwoordelijk blijft voor de
door u veroorzaakte schade en de gevolgen daarvan voor uzelf. Naar de andere partij bent u via onze school
verzekerd. U wordt aansprakelijk gesteld voor schades die uw kind aanricht: dit kan ten aanzien van andere
kinderen zijn, maar ook bijvoorbeeld ten aanzien van het gebouw zelf. Ook het overblijfgebeuren valt onder deze
verzekering.

EXCURSIES, MOTORRIJTUIGEN EN AANSPRAKELIJKHEID
De veiligheid van onze kinderen heeft altijd op onze school hoog in het vaandel gestaan. Om de veiligheid van onze
kinderen te borgen en te verbeteren hebben we het protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid opgesteld.
Om ervoor ter zorgen dat tijdens schoolexcursies, etc. de kinderen correct en veilig worden vervoerd hebben we
een protocol opgesteld waarin staat hoe de kinderen vervoerd dienen te worden en aan welke zaken gedacht
moet worden tijdens het vervoer van kinderen (van een ander). Ouders die zich via de leerkracht of via een
klassenmoeder hebben opgegeven om tijdens een evenement met de auto kinderen te vervoeren zullen gevraagd
worden om een verklaring te tekenen waarin wordt verklaard dat hij of zij voldoet aan de zaken die worden gesteld
in het protocol leerlingenvervoer. Dit protocol is goedgekeurd door de Raad van Bestuur en door onze
medezeggenschapsraad. Uw kunt ons protocol vinden op onze website en het is ter inzage aanwezig op de
directiekamer.
Artikel 185 van de Wegenverkeerswet bepaalt dat de eigenaar of houder van een motorrijtuig aansprakelijk is voor
de door dat motorrijtuig veroorzaakte schade. Deze schade is niet overdraagbaar aan derden (bijvoorbeeld een
school). Dit betekent dat ouders, vrijwilligers of leerkrachten die tijdens bijvoorbeeld schoolreisjes of excursies
gebruiken maken van een eigen motorrijtuig zelf aansprakelijk zijn voor schade die zij veroorzaken aan derden.
Deze schade is veelal ook niet te verhalen op de school / het schoolbestuur (een uitzondering kan zijn als er sprake
is van een gebrekkige organisatie van de activiteit).
De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen verplicht de eigenaars c.q. houders in dat kader een
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten (gemoedsbezwaarden zijn hiervan vrijgesteld). Deze verzekering dekt
weliswaar normaliter de schade, maar er kan sprake zijn van een (gedeeltelijk) verlies van no-claimkorting. Bij het
organiseren van excursies etc. dient men zich hiervan bewust te zijn. Een zogenaamde eigendommenverzekering
kan overigens voor dit risico dekking bieden. Als we ouders vragen om ons te rijden naar excursiedoelen, dan is
het verstandig om daarvoor een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

8.11 SCHADE EN ZOEKRAKEN
Voor het zoekraken en beschadigen van leermiddelen, zoals leerboeken en bibliotheekboeken en het beschadigen
van hulpmiddelen als tafels en stoelen evenals vernielingen worden de ouders aansprakelijk gesteld. Vernielingen
aan jassen, fietsen e.d. door medeleerlingen aangericht, zijn niet op de school te verhalen. In principe zijn de
ouders van de leerlingen, die de schade veroorzaken, aansprakelijk.

8.12 HULP VAN OUDERS
Wij stellen het op prijs als ouders de school ondersteunen bij diverse activiteiten. Een school kan niet zonder hulp
van ouders. Een school zien we dan ook als een grote familie, waarbij we met elkaar het beste voor de kinderen
zoeken. Om inzicht te geven waarbij uw hulp nodig is geven we hier een overzicht van alle activiteiten waar we
uw hulp bij vragen:










Bibliotheekmoeders: een groepje moeders die twee aan twee eens in de 4 of 5 weken in de bibliotheek zijn
om de inname en uitleen van de boeken te verzorgen.
Klassen-luizenmoeders: deze moeders controleren elke dinsdag na een vakantie de klassenbevolking op
luizen. De directie geeft de aanwezigheid van de kleine diertjes aan de ouders/ verzorgers door. De school
hanteert een luizenprotocol.
Medezeggenschapsraad: zie paragraaf 4.5
Klassenmoeders: zie paragraaf 4.6
Overblijfcommissie: deze ouders denken mee bij het vormgeven van het overblijven.
We organiseren schoonmaakavonden, waarbij ook vaders de nodige klussen voor hun rekening nemen.
Daarnaast is er een aantal klusvaders actief, maar hun aantal kan altijd uitgebreid worden! Iets voor u?
In groep 1 t/m 8 zijn er overblijfmoeders: deze activiteit vragen we van alle moeders, tenzij er verhinderingen
zijn die dit onmogelijk maken.
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In verschillende groepen zijn er leesouders, die groepjes kinderen helpen bij het bevorderen van het technisch
lezen.
We vragen uw hulp bij groepsbezoek aan kinderboerderij, dierentuin en bij de schoolreis en eventuele andere
activiteiten
Er zijn regelmatig nieuwe boeken te voorzien van plakplastic.
Ook bij spelletjesdagen, schoolreis, etc. vragen we om uw hulp
Elk jaar helpt een aantal ouders bij het organiseren van de afscheidsavond van groep 8

8.13 CONTACT MET SCHOOL OVER UW KIND
Er zijn zaken die wij als school met u willen bespreken en u hebt soms ook zaken die u met ons wilt bespreken.
Welke mogelijkheden zijn er dan? Er zijn contactavonden, waarbij het welbevinden en de ontwikkeling van uw
kind kunnen worden besproken aan de hand van het rapport. Maar natuurlijk kunt u tegen zaken aanlopen die u
zo snel mogelijk met een leerkracht wilt bespreken. Blijf er niet mee lopen, maar zoek tijdig contact met de
groepsleerkracht. Het moment voordat de les weer begint is niet het meest geschikt. U kunt het beste tussen de
middag of na schooltijd telefonisch contact zoeken of na schooltijd de groepsleerkracht even aanschieten. Ook emailcontact behoort tot de mogelijkheden. Zie de lijst met e-mailadressen in deze schoolgids. Als er grotere zorgen
zijn kunnen groepsleerkracht en ouders een afspraak maken voor een gesprek waarbij de IB-er aanwezig is.

8.14 KINDEROPVANG
Ons bestuur geeft uitvoering aan de wettelijke verplichting om buitenschoolse opvang te regelen door een
contractovereenkomst te zijn aangegaan met CKO BV. CKO staat voor Christelijke Kinderopvang. Het bestuur heeft
heldere afspraken gemaakt over de identiteit en kwaliteit, en dus de praktische invulling van deze opvang. Via de
website van CKO kunt u hiervan kennisnemen.
Op onze school beschikt 3 april 2018 over een eigen buitenschoolse voorziening in een lokaal van de school. Deze
bedient uiteraard de ouders van onze school, ook worden er kinderen van de Eben-Haëzerschool opgevangen.
De opvanggroep heeft de naam ‘de Duif’ en wordt verzorgd door CKO de Ark, een christelijke kinderopvang
organisatie. De opvang wordt vormgegeven in lijn van de christelijke identiteit van de school. De belangrijkste
medewerkster Hanneke van der Zwan-Rijfers is tevens onderwijsassistente op de Eben-Haëzerschool.
Momenteel is de opvang geopend tijdens schoolweken op maandag en dinsdag, van einde schooltijd tot 18:15
uur. Bij voldoende belangstelling zal de opvang ook openen op andere dagen, voorschools en in vakanties.
De kosten van de opvang kunt u vinden op de website van CKO de Ark.
https://www.ckodeark.info/tarievenlijsten/capelle/. Als u in aanmerking komt voor toeslag kinderopvang, kunt u
ook een berekening maken van uw bruto en netto kosten, specifiek voor Capelle:
https://www.ckodeark.info/tarievenlijsten/rekentool/.
Inschrijven
kan
ook
via
de
website:
https://www.ckodeark.info/inschrijven/bso/ Heeft u andere vragen, dan kunt u gebruik maken van het
contactformulier op de website of bellen met 030 - 6702177.

8.15 SPONSORCONVENANT
Het bestuur heeft sponsorbeleid ontwikkeld dat vastgelegd is in een sponsorconvenant. Sponsoring van scholen
komt tegenwoordig meer en meer voor. Daarom heeft de overheid regels gesteld ter bescherming van de
leerlingen tegen ongewenste invloeden van buiten de school. Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of
diensten die een sponsor verstrekt aan een bevoegd gezag, directie, leraren of leerlingen, waarvoor de sponsor
een tegenprestatie verlangt waarmee leerlingen of hun ouders in schoolverband worden geconfronteerd. Het
volledige convenant ligt op school ter inzage en is te vinden op de website.

8.16 SCHOOLSCHOONMAAK
Tweemaal per schooljaar zijn er twee schoonmaakavonden waarop we de school een extra beurt willen geven.
Alle vaders/moeders worden ingeroosterd. Mocht u op de avond waarop u bent ingeroosterd niet kunnen, bent
u van harte welkom op een andere schoonmaakavond. De schoonmaakavonden starten om 19.00 uur. U kunt zich
melden bij de schoonmaakcommissie (bestaande uit mevrouw M. Vuik en mevrouw J.J. Kreuk) die u een ruimte
zal toewijzen. We willen rond 21.00 uur stoppen. De school zorgt voor vloeibare schoonmaakmiddelen.

8.17 HOOFDLUIS ONTDEKT EN DAN?
Rond hoofdluis hangt nog altijd een taboesfeer. Niemand van de ouders staat te springen om te melden dat zijn
of haar zoon of dochter luizen en/of neten heeft. Je hoeft je zeker niet te schamen, want hoofdluis kan iedereen
overkomen! Vooral kinderen op de basisschool leeftijd zijn een gemakkelijk doelwit van dit jeukende beestje.
Iedere maandag- of dinsdagmiddag na een vakantie worden alle kinderen door de ‘luizenmoeders’ gecontroleerd
op aanwezigheid van hoofdluis en/of neten. Wanneer u bij uw zoon of dochter hoofdluizen en/of neten ontdekt,
wilt u dat z.s.m. doorgeven aan de juf of de meester van de groep. Op hun beurt waarschuwen zij de
contactpersoon van de ‘luizenmoeders’, mevrouw G. Nederlof, en zorgen zij ervoor dat er een bericht uitgaat naar
alle ouders van de groep(en) met het verzoek om de haren van de kinderen te controleren. Mevrouw G. Nederlof
zorgt ervoor dat de ‘luizenmoeders’ gewaarschuwd worden en dat alle kinderen van de betreffende groep(en)
extra gecontroleerd worden. Het RIVM adviseert om wekelijks het haar te controleren op de aanwezigheid van
hoofdluis: zo wordt de hoofdluis ontdekt voordat er veel verspreiding heeft kunnen plaatsvinden naar anderen.
De behandeling bestaat uit twee weken lang elke dag kammen, eventueel in combinatie met een
antihoofdluismiddel. Het RIVM adviseert de behandeling van hoofdluis vooral te richten op de haren (kammen, al
dan niet in combinatie met een antihoofdluismiddel) en niet op de omgeving. Hoofdluis is voornamelijk
overdraagbaar via haar-haar-contact. Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor overdacht van hoofdluis
via voorwerpen zoals beddengoed, jassen, petten etc. Het effect van een luizencape op de verspreiding van
hoofdluis is niet wetenschappelijk aangetoond. Dit is de reden waarom wij luizencapes niet aanraden.
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8.18 WERKWIJZE BIJ DE COMMUNICATIE MET OUDERS NA EEN ECHTSCHEIDING
Overal waar het woord school staat, worden daar uiteraard de medewerkers van de school mee bedoeld. Helaas
krijgt elk jaar een aantal kinderen te maken met spanningen in de thuissituatie of met een echtscheiding. Dit soort
zaken zijn diep ingrijpend voor kinderen. Kinderen houden van zowel vader als van moeder. Ze staan bij een
echtscheiding in twee werelden. Eén van vader en één van moeder. Dit geeft uiteraard spanningen in het jonge
leven. Hoe beter na een echtscheiding de verstandhouding tussen de ex-partners is, hoe minder problemen de
kinderen ondervinden. Om te voorkomen dat er ook in de communicatie met school spanningen ontstaan, achten
wij het raadzaam duidelijk aan te geven hoe we als VVOGG-scholen te Capelle aan den IJssel omgaan met ouders
van leerlingen na een echtscheiding. We hebben dit vastgelegd in het protocol ‘Werkwijze bij de communicatie
met ouders na een echtscheiding’. U kunt ons protocol vinden op onze website www.rehobothschool-capelle.nl.

8.19 INFORMATIEVOORZIENING NAAR OUDER(S) ZONDER OUDERLIJK GEZAG
Ouder(s) die niet met het ouderlijk gezag belast is of zijn, zullen over de voortgang van hun kind(eren) op de hoogte
worden gehouden. We hebben dit vastgelegd in het protocol ‘Informatievoorziening naar ouder(s) die niet met
het ouderlijk gezag belast is/zijn’. U kunt ons protocol vinden op onze website www.rehobothschool-capelle.nl.

8.20 VERENIGING VOOR GEREFORMEERD SCHOOLONDERWIJS
Onze school is lid bij de VGS. Deze vereniging, opgericht in 1921, zet zich al bijna een eeuw in voor groei en bloei
van het christelijk-reformatorisch onderwijs. De VGS behartigt onze belangen bij het ministerie, de Tweede Kamer,
de Inspectie van het Onderwijs en bij andere organisaties. Daarnaast adviseert de VGS scholen bij financiën en
personeelsvraagstukken en verzorgt ze hun financiële-, personeels- en salarisadministratie. Bij de VGS zijn een
kleine 200 scholen en ruim 170 kerkenraden aangesloten. Kijk voor meer informatie op www.vgs.nl.

9.

ONDERWIJSONTWIKKELING

9.1

HET AFGELOPEN JAAR

Onze schoolontwikkeling leggen we vast in een schoolplan. In het afgelopen schooljaar hebben we een nieuw
schoolplan 2019-2023 opgezet. Het komende schooljaar starten we met de uitvoering van het eerste jaar van ons
schoolplan 2019-2023. De komende twee schooljaren staan in het teken van het samengaan van de twee scholen.
Het schoolplan is opgesteld binnen de kaders van het Strategisch Beleidsplan van de Raad van Bestuur. Het
schoolplan geeft duidelijkheid aan de Raad van Bestuur, team en ouders over wat wij willen bereiken met ons
onderwijs op deze school en hoe wij dat dagelijks vorm zullen geven.

9.2

EEN NIEUWE SCHOOL

In 2021 hopen de Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool op te gaan in een nieuwe reformatorische school.
Zoals we dit hebben toegelicht onder 2.6. dat heeft gevolgen voor de invulling van ons jaarplannen voor de
komende twee jaar.
We laten ons in dit project begeleiden door twee externe professionals, nl. drs. D.D. Both en de heer A.J. de Bruijn
van Both & De Bruijn, leiderschap- en organisatieadviseurs. Zij doen dit samen vanwege de complementariteit in
expertise, persoonlijkheid en rollen die zij als uitvoerders van deze opdracht hebben. Drs. D.D. Both heeft als
bestuurskundige jarenlange ervaring opgedaan met bestuurlijke fusietrajecten en alles wat daar formeel-juridisch
maar ook politiek gezien bij komt kijken en het begeleiden van langdurig lopende fusietrajecten, als ook het
voorbereiden en voorzitten van stuurgroepvergaderingen. De heer A.J. de Bruijn heeft veel ervaring als
procesbegeleider bij scholen en scholenverbanden in het opzetten van een nieuwe leiderschapsstructuur en cultuur en jarenlange ervaring als trainer/coach van besturen, MT’s en teams op PO- en Mbo-scholen.
In het afgelopen schooljaar lag de focus op het vormen van een gezamenlijke onderwijskundige visie en praktijk.
In het komend schooljaar ligt onze focus op de gezamenlijke visie op personeel, organisatie en samenwerken. Er
worden verspreid over het jaar vier schooldagen vrijgespeeld waarop alle teamleden aan het werk gaan om te
komen tot die gezamenlijke ambitie. Dit doen we met alle collega’s op een locatie buiten de school.

9.3

WERKEN AAN PROFESSIONELE BEROEPSKWALITEIT

Ook in het nieuwe schooljaar staat de ontplooiing van onze leerkrachten centraal zodat zij optimaal functioneren
en floreren binnen onze schoolorganisatie. Hoewel we over twee jaar zullen opgaan in een nieuwe school, willen
we blijvend werken aan een pedagogische professionele leergemeenschap. We spreken van een professionele
leergemeenschap als de onderwijsprofessionals in een school duurzaam individueel en samen leren om het
onderwijs aan de leerlingen en de resultaten van de leerlingen te verbeteren. Van alle onderwijsprofessionals
wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het creëren van een leergerichte cultuur. De leerbijeenkomsten
zijn nadrukkelijk toegespitst op de dagelijkse praktijk en op de dynamieken die daar aanwezig zijn. Tijdens de
leerbijeenkomsten werken we met leerteams. We spreken over drie capaciteiten die elkaar beïnvloeden. Die drie
capaciteiten zijn de persoonlijke capaciteit van de individuele docent, de interpersoonlijke capaciteit van een
collectief en de organisatorische capaciteit van de school.
In het afgelopen schooljaar richtten we onze aandacht op het vragen stellen. In het komend schooljaar willen we
in het vervolg geven aan het ‘werken aan een Growth mindset’. Vervolgens willen we borgen waar we het
afgelopen jaar aan gewerkt hebben: ‘start van de les’ en ‘stellen van de juiste vragen’ Wat bedoelen we hiermee?
De vraag die je stelt, bepaalt op welk denkniveau je leerlingen hun hersens laten kraken. Denken ze diep of
oppervlakkig na om tot een antwoord te komen? Omdat je de hele dag door vragen stelt in je lessen, is het handig
om te weten hoe je dat effectief doet. Het belangrijkste is dat je het soort vraag afstemt op de cognitieve uitdaging
die je als leerkracht voor ogen hebt. Bereikt de leerkracht met het antwoord dat hij of zij krijgt zijn of haar doel
niet, vraag dan door. De manier waarop de leerkracht vragen stelt en reageert op de antwoorden van leerlingen,
zet de toon in de klas. Het beïnvloedt de mindset van leerlingen en draagt bij aan de algehele leercultuur. Als de
leerkracht een vraag bedenkt, is het van belang om van tevoren duidelijk te hebben aan wie hij of zij de vraag gaat
stellen. Bijvoorbeeld of hij of zij de vraag stelt aan een individuele leerling, tweetallen, kleine groepen of klassikaal.
De reactie van een leerkracht op een antwoord heeft invloed op de structuur van de les. Is dit een kans om dieper
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op de lesstof in te gaan? Of laat de leerkracht het antwoord voor wat het is en gaat hij of zij door met waar hij of
zij mee bezig was?
Zo willen we handen en voeten geven aan onze nieuwe collectieve ambitie: De leerkracht zorgt voor verbinding
op het onderwerp, zodat het kinderen persoonlijk raakt en vormt, het krijgt betekenis voor hen. De leerkracht laat
vakmanschap zien en maakt tijdens de les gebruik van verschillende technieken/gereedschappen en weet die op
het juiste moment en de goede manier in te zetten. We willen de kinderen zijn geschapen met talenten. Op onze
school proberen wij die talenten te benutten en te ontwikkelen. We willen hier in vier leerbijeenkomsten bij
stilstaan. Ook het team van de Eben-Haëzerschool werkt aan ‘Growth mindset, start van de les en vragen stellen.

9.4

VEILIGHEID IN GEZINNEN

In het komend schooljaar willen we alle medewerkers van de Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool deel laten
nemen aan het project “Veiligheid in gezinnen.” Dit project is bedoeld als hulpmiddel om binnen de scholen
(eerder) signalen van onveiligheid in families te herkennen en bespreekbaar te maken, en daar waar nodig met
begeleiding aan veiligheid te kunnen werken. Dit project wordt georganiseerd door praktijk den Uijl en de WaagRijnmond.
Praktijk den Uijl en de Waag-Rijnmond werken samen in het aanpakken van seksueel misbruik binnen families in
de regio Rotterdam-Rijnmond. Slachtoffers van seksueel misbruik door een familielid houden dit diep geheim. Zij
zijn afhankelijk van mensen in hun omgeving die signalen opvangen en dit bespreekbaar maken. De WaagRijnmond en Praktijk den Uijl doen momenteel een project in geloofsgemeenschappen en scholen, om
predikanten, ambtsdragers, leiding van verenigingen. andere kerkelijk betrokkenen en scholen toe te rusten.
In de bijeenkomst worden onderwerpen rondom seksueel misbruik toegelicht en gaan de deelnemers zelf aan de
slag met casuïstiek aan de hand van de nieuwe toolkit. In de toolkit komen de volgende onderwerpen aan bod:
Het herkennen van signalen, het bespreken van signalen, het opvangen van slachtoffers, het adviseren van plegers,
ondersteuning geven in het gezin en professionele hulp.
Aan het einde van de bijeenkomst weten onze medewerkers hoe te handelen bij een vermoeden van seksueel
misbruik. Er wordt geoefend met het maken een veiligheidsplan. Op deze manier geven we samen aan slachtoffer,
pleger en hun familie perspectief en werken we samen aan zorg voor veiligheid.

9.5

GOED VAN START

Op de eerste leerbijeenkomst, de zgn. startbijeenkomst, van het nieuwe schooljaar gaan we aan de slag met het
boek “Goed van start.” De eerste weken van het schooljaar zijn cruciaal voor de groepsvorming in je klas. Welke
subgroepjes zie je ontstaan, wie worden de informele leiders en wat zijn de normen en waarden in de groep? Dit
proces van groepsvorming kunnen we als leerkrachten positief beïnvloeden. Aan de hand van “Goed van Start”
willen we samen met de leerlingen de toon te zetten voor een positief leef- en leerklimaat. Samen met de
leerlingen maken we afspraken over de gang van zaken in de groep. In een aantal klassenvergaderingen bespreekt
de leerkracht vragen als: Wat voor groep willen wij zijn? Welke afspraken en routines gelden er? Hoe wordt goed
gedrag beloond? Het heeft een enorme impact om regels niet voor te schrijven, maar leerlingen actief te
betrekken bij het opstellen ervan. Daardoor voelen ze zich meer betrokken bij en eigenaar van de sfeer in de klas.
Leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor wat er gezamenlijk is afgesproken.
”Goed van Start” sluit heel nauw aan bij de kanjertraining.

10. REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN
10.1 SCHOOLTIJDEN
MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG
Groep 1 t/m 8

08.45 – 12.15 uur
13.00 – 15.15 uur

WOENSDAG
Groep 1 en 2
Groep 3 t/m 8

VRIJ
8.45 – 12.30 uur

VRIJDAG
Groep 1 en 2
Groep 3 t/m8

08.45 – 12.15 uur (’s middags VRIJ)
08.45 – 12.15 uur
13.00 – 15.15 uur

De deur van de kleuterschool gaat om 8.30 uur open. De les start om 8.45 uur precies. Wilt u zorgen dat uw kind
op tijd is? De juffen wachten niet op het laatste kind, maar moeten op tijd beginnen.
Voor de groepen 3 t/m 8 gaat de bel om 8.40 uur. De kinderen lopen rustig om naar binnen en de les start om
8.45 uur. Hetzelfde geldt om 15.15 uur. De bel gaat eerst om 15.10 uur en om 15.15 uur zijn de kinderen
daadwerkelijk uit. Soms heeft uw kind klassendienst. We houden kinderen niet langer dan een kwartier na, zonder
overleg.

’T KAPOENTJE
’t Kapoentje draait met ingang van het schooljaar op dinsdag – en vrijdagmorgen. De inloop is vanaf 08.40 tot
09.00 uur. U kunt uw peuter ophalen van 12.00 tot 12.15 uur.

10.2 ONDERWIJSTIJD
De hoeveelheid lestijd is wettelijk geregeld. Onze school wil voldoen aan de wettelijke normen die gelden.
Gedurende de acht leerjaren heeft uw kind ‘recht’ op 7520 uur les. Traditioneel was dat 3520 uur in groep 1 t/m
4 en 4000 uur in groep 5 t/m 8. Door de bij wet geregelde flexibilisering van de schooltijden zijn er op onze school
ook enkele wijzigingen aangebracht in de vrije dagen van de onderbouw.
Komend cursusjaar is de urenverdeling als volgt opgebouwd:
Groep 1 t/m 4:
Groep 5 t/m 8:
Totaal:

3548,50 uur
4019,00 uur
7567,50 uur

Zoals u ziet maken we iets meer uren dan wettelijk verplicht. Deze uren kunnen worden gebruikt bij calamiteiten
of bv. een bruiloft van een meester of juf e.d.

10.3 ZIEKTE EN AFWEZIGHEID
Kan uw kind door ziekte niet naar school? Meld dit dan telefonisch vóór 8.45 uur of schriftelijk via een ander kind
van school. Graag bezoeken aan de huisarts, tandarts e.d. zoveel mogelijk afspreken buiten de schooltijden.
Leerlingen vanaf 5 jaar zijn verplicht de school te bezoeken. Voor afwezigheid om welke reden dan ook moet eerst
toestemming aan de directie gevraagd worden. Dit kan heel eenvoudig via onze website bij het tabblad
‘Verlofformulieren’. Verlof buiten de schoolvakanties kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen gegeven worden.
Voor vakantiedoeleinden mag slechts in één geval vrij gegeven worden: ‘Uitsluitend als door de specifieke aard
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van het beroep van de ouders het gezin niet tenminste twee weken tijdens de schoolvakantie met vakantie kan,
mag er eenmaal per jaar voor ten hoogste 10 dagen worden vrij gegeven. Deze dagen mogen bovendien niet in
de eerste twee lesweken van een schooljaar vallen Als ouders ondanks het feit dat de directie geen toestemming
heeft gegeven toch extra vakantieverlof nemen voor een leerplichtig kind, moet dit altijd door de directie als
ongeoorloofd verzuim gemeld worden bij de afdeling leerplicht’. Dergelijk vakantieverlof kan alleen schriftelijk
worden aangevraagd en er moet een verklaring van de werkgever zijn waaruit blijkt dat er geen vrij genomen kon
worden in de reguliere vakanties. Zowel de ouders als de directie zijn gehouden aan de wet. Ongeoorloofd verzuim
wordt dus door de directie altijd gemeld aan de afdeling leerplicht. Wilt u toch vrij, of nog langer vrij dan
bovengenoemde tien dagen, dan dient u contact op te nemen met de afdeling leerplicht van gemeente Capelle
aan den IJssel. Overigens is elke dag vijf minuten te laat komen ook een vorm van ongeoorloofd verzuim.

10.4 VAKANTIEROOSTER
Heeft u vakantieplannen? Raadpleeg dan eerst de onderstaande data. Een vakantie boeken van vrijdag tot vrijdag
is geen geldige reden om vrij te krijgen. Wij sluiten zoveel als mogelijk aan bij het vakantierooster van het
reformatorisch voortgezet onderwijs in de regio. Kleine verschillen zijn echter niet altijd te voorkomen.
Herfstvakantie
Dankdag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Biddag
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren

vrijdag 18 oktober – vrijdag 25 oktober 2019
woensdag 6 november 2019
maandag 23 december – maandag 6 januari 2020
maandag 24 februari – vrijdag 28 februari 2020
woensdag 11 maart 2020
vrijdag 10 april – dinsdag 14 april 2020
maandag 27 april – vrijdag 8 mei 2020
donderdag 21 – vrijdag 22 mei 2020
maandag 1 juni – woensdag 3 juni

Hierin zijn ook de vier studiedagen opgenomen: vrijdag 18 oktober 2019, maandag 6 januari 2020, dinsdag 14 april
2020 en woensdag 3 juni 2020.

10.5 JAARPLANNING
Startgesprekken
Inschrijfmiddag
Schoonmaakavonden (1)
Contactavonden
Paasviering in de Elimkerk
Centrale Eindtoets groep 8
Sport- en spelletjesdag
Schoolkamp Groep 8
Fotograaf
Schoolreis groep 1 en 2
Schoolreis groep 3 t/m 7
Schoonmaakavonden (2)
Oudercontactmiddag
Afscheidsavond groep 8

dinsdag 24 en donderdag 26 september 2019
maandag 20 januari 2020
maandag 27 en dinsdag 28 januari 2020
dinsdag 11 en donderdag 13 februari 2020
donderdag 9 april 2020
woensdag 15 t/m vrijdag 17 april 2020
vrijdag 29 mei 2020
maandag 22 en dinsdag 23 juni 2020
vrijdag 12 juni 2020
dinsdag 23 juni 2020
woensdag 24 juni 2020
maandag 29 en dinsdag 30 juni 2020
dinsdag 7 juli 2020
dinsdag 14 juli 2020

10.6 GEPLANDE STUDIEDAGEN- EN MIDDAGEN
Op de volgende dagen zijn er studiedagen gepland met de Eben-Haëzerschool ten behoove van het traject om te
groeien naar één school.
Vrijdag 18 oktober 2019
Maandag 6 januari 2020
Dinsdag 14 april 2020
Woensdag 3 juni 2020
Op volgende dagen zijn de kinderen om 12.15 uur uit in verband met studiemiddagen ons team.
Dinsdag 29 oktober 2019
Donderdag 12 december 2019
Dinsdag 24 maart 2020
Donderdag 2 juli 2020
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11. PRAKTISCHE INFORMATIE OP ALFABET
BATTERIJEN
Bij de balie bij de hoofdingang vindt u een batterijemmer waarin u lege batterijen kunt deponeren. Alle batterijen
die we in ons huishouden gebruiken, mogen we inleveren, zelfs de accu’s van onze schroeftol. Maar
industriebatterijen mogen niet ingeleverd worden.

BUS VERTROUWENSPERSOON
Bij de hoofdingang hangt een bus voor de vertrouwenspersoon. Als een leerling geheimen heeft die de leerling
boos, verdrietig of bang maakt, kan de leerling langs de vertrouwenspersoon juf L.J. van Dam gaan of een briefje
achterlaten in bus van de vertrouwenspersoon.
CARTRIDGES
Lege cartridges van uw printer kunnen wij ook goed gebruiken. U kunt ze inleveren in een doos die u vindt in de
kopieerruimte.

FIETSENREKKEN
De fietsenstalling bevindt zich aan de achterkant van de school. De oudste kinderen zetten de fiets zover mogelijk
rechts achterin weg en de jongere kinderen links vooraan. Voor de kleuters is op het kleuterplein een stalling. De
nooduitgang moet beslist vrijgehouden worden.

GEVONDEN VOORWERPEN
Regelmatig blijven er op school sjaals, handschoenen e.d. achter. Deze worden bewaard tot de eerstvolgende
ouderavond. Is uw kind iets kwijt dan kunt u tussentijds kijken in een doos in de kopieerruimte.

GESCHEIDEN PAUZE
Groep 3 t/m 5 heeft ’s morgens pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur. Tussen de middag van 12.15 tot 12.40 eten
deze kinderen en van 12.40 tot 13.00 uur spelen deze kinderen buiten.
Groep 6 t/m 8 heeft ’s morgens pauze van 10.30 uur tot 10.45 uur. De kinderen spelen eerst van 12.15 tot 12.40
uur buiten en eten daarna van 12.40 uur tot 13.00 uur.

GYMKLEDING
We stellen het op prijs als uw kind tijdens de gymlessen gymkleding draagt. Verder is het de bedoeling dat alle
kinderen gymschoenen dragen. In de gymzaal waar wij gebruik van maken is dat ook verplicht.
Voor de kleuters zijn instapschoenen aan te raden of schoenen met klittenband. Wanneer de gymspullen op school
blijven, wilt u dan een linnen tasje meegeven met de naam van het kind erop. Let u er op dat de gymkleding
regelmatig gewassen wordt?

IDEEËNBUS VOOR OUDERS EN LEERLINGEN
Bij de kleuteringang hangt een ideeënbus voor ouders en kinderen. Ouders en kinderen kunnen op deze wijze hun
ideeën en suggesties onder de aandacht van de school brengen.

KLASSENDIENST VANAF GROEP 3
Alle kinderen helpen op z’n tijd de juf of meester bij allerlei klusjes in de klas (bord uitvegen, planten water geven,
schriften ophalen, computers afsluiten etc.) Dit duurt na schooltijd niet langer dan vijftien minuten.

KOELKAST
Iedere groep beschikt over een eigen koelkast. Daarin mogen de kinderen hun meegebrachte eten en drinken
opbergen. Hierdoor blijft het voedsel lekker fris en vers. Wilt u ervoor zorgen dat broodtrommel en beker voorzien
zijn van de naam van uw kind?

POSTZEGELS
We sparen postzegels voor de zending. De kist staat in de kopieerruimte.

PRIVACY
We houden rekening met de privacy van onze leerlingen, hun ouders en onze collega’s. In het kader hiervan
hanteren wij de volgende uitgangspunten:
Op sociale media zetten we geen foto’s of teksten die betrekking hebben op onze leerlingen of de school. We
vragen u ook om, bijvoorbeeld tijdens excursies, geen foto's van andere kinderen op sites als Facebook te
plaatsen.
We verstrekken geen leerlingenlijsten aan derden.
Leerlingdossiers worden achter slot en grendel bewaard. Zij zijn altijd in te zien door ouders.
Op de website staan geen gegevens van kinderen, wel foto’s. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dit
kenbaar maken aan de directie.
Op school worden heel wat foto’s gemaakt. Deze gebruiken we voor de nieuwsbrieven, website en bijvoorbeeld
voor deze schoolgids. De foto’s van de website hebben we beveiligd. Het wachtwoord ontvangt u van de leerkracht
waar u kind bij in de groep zit.

SCHOOLREIS EN SCHOOLKAMP
Jaarlijks gaan de leerlingen van groep 1 t/m 7 op schoolreis. De kleuters gaan apart op schoolreis. De
schoolreiscommissie, waarin leerkrachten zitting hebben, regelt een bestemming en coördineert de ouderhulp.
Om te zorgen voor een eerlijke beurtverdeling is er een protocol opgesteld. De leerlingen van groep 8 gaan op
schoolkamp naar Amerongen.

SPORT- EN SPELLETJESDAG
De sport- en spelletjesdag wordt georganiseerd door de sportdagcommissie en de spelletjesdag commissie. De
leerkrachten die in deze commissie zitting hebben, zijn verantwoordelijk voor de invulling van deze evenemente
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