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1. Woord vooraf
Normaal ontvangt u zo tegen de zomervakantie een schoolgids van ons. We maken voor het komend
schooljaar een uitzondering. Het schooljaar 2021-2022 wordt voor ons een bijzonder schooljaar. Vanaf
1 augustus 2021 zijn de Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool op papier al één school: De
Olijfboom. Voor het gemak spreken we nog wel over de Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool
totdat we eind december 2021 definitief de deuren zullen sluiten van onze scholen. Vanaf 1 januari 2022
zijn we ook fysiek één school, want dan hopen we te verhuizen naar één locatie, naar de nieuwe school
aan de Pelikaanweg 4, 2903 ER Capelle aan den IJssel.
We hebben besloten geen schoolgids uit te geven, maar een informatiegids waarin u alle relevante
informatie kunt vinden voor het komend schooljaar. Daarnaast kunt u voorlopig de oude schoolgids van
het afgelopen jaar gebruiken voor schoolspecifieke informatie. Zijn er zaken die u niet in de
informatiegids of in de schoolgids 2020-2021 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
informatie gids goed en zorgvuldig te lezen en te bewaren.
In het afgelopen jaar zijn we allemaal bepaald bij de broosheid van ons leven. De pandemie bepaalde
ons allen erbij dat we niets in eigen hand hebben. Het wordt een bijzonder schooljaar. Een schooljaar
waarin we fuseren van twee scholen naar één school ‘De Olijfboom’. Een schooljaar waarin we gaan
verhuizen. Laten we dan het nieuwe schooljaar ingaan in het diepe besef dat we in alles afhankelijk zijn
van de zegen en hulp van de Heere, zoals Nehemia dat mocht beleven en belijden bij de bouw van de
muren van Jeruzalem: “God van den hemel, Die zal het ons doen gelukken, en wij, Zijn knechten, zullen

ons opmaken en bouwen.” (Nehemia 2:20m)
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2. Schoolkenmerken
2.1 Adresgegevens



Eben-Haëzerschool
Lijstersingel 22a
2902 JD Capelle aan den IJssel
T. 010-450 09 21 | info@ebenhaezer-capelle.nl | www.ebenhaezer-capelle.nl
Rehobothschool
Zevensprong 1-3
2907 TK Capelle aan den IJssel
T. 010-4511055 | info@rehobothschool-capelle.nl | www.rehobothschool-capelle.nl
De Olijfboom
Pelikaanweg 4
2903 ER Capelle aan den IJssel

2.2. Schoolvereniging



De Eben-Haëzerschool en Rehobothschool zijn een reformatorische basisschool en gaan uit van de
Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Capelle aan den IJssel
(VVOGG).
2.3 Managementteam



Directeur-bestuurder

Vacature

Schoolleider

Dhr. J. van Dijk

Teamleider bovenbouw

Mevr. J.J. van Dijk – Deelen

Teamleider middenbouw

Mevr. A. Keereweer – Pronk

Teamleider onderbouw

Mevr. S.J. van der Velden – van Zanten

Tot december 2021 is dhr. A.J.L. Paul, samen met dhr. J. van Dijk, directeur van de Eben-Haëzerschool.
Na december gaat dhr. A.J. Paul met pensioen en is dhr. J. van Dijk schoolleider van de Olijfboom.
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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. U kunt ook gebruik maken van e-mail of Parro
app.
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 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.
2.5 Schoolgrootte en groepsgrootte



De scholen worden bezocht door ruim 470 leerlingen. De kinderen zijn verdeeld over 21 groepen. De
kleuters die in de periode januari 2021 tot mei 2021 vier jaar worden, zullen in een instroomgroep worden
opgevangen. De verwachting voor de komende jaren is dat het leerlingenaantal iets zal dalen.
De school is ingedeeld in een onder-, midden- en bovenbouw. De onderbouw bestaat uit de groepen 0
tot en met 2 en staat onder leiding van mevr. Van der Velden – van Zanten. De middenbouw bestaat uit
de groepen 3 tot en met 5 en staat onder leiding van mevr. Keereweer - Pronk. De bovenbouw bestaat
uit de groepen 6 tot en met 8 en staat onder leiding van mevr. Van Dijk-Deelen.
Directie en team proberen de groepen zo evenwichtig mogelijk samen te stellen en hanteren hierbij de
volgende uitgangspunten:


De groepen hebben maximaal twee verschillende leerkrachten.



De groepsgrootte wordt zo evenwichtig mogelijk bepaald en verdeeld. Hierbij wordt rekening
gehouden met de zorg die leerlingen nodig hebben.



Combinatiegroepen worden geformeerd als een jaargroep te veel leerlingen heeft of wanneer dat
onderwijskundig gezien voordelen biedt.



De verdeling van de leerkrachten over de groepen gebeurt op basis van deskundigheid en
inzetbaarheid, in samenhang met de mogelijkheden binnen het team.

2.6 Nieuwe school



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. Dit schoolgebouw wordt gebouwd op de hoek van de Duikerlaan en de
Alkenlaan, namelijk Pelikaanweg 4. Op deze kavel realiseert het gemeentebestuur een gebouw met
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voldoende bouwkundig 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 december 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
Pelikaanweg in Capelle aan den IJssel. Het wordt daarmee dus niet alleen een nieuw schoolgebouw
voor

de

VVOGG,

maar

ook

nadrukkelijk

een

nieuwe

2.7 Aanmelding nieuwe leerlingen

Capelse

reformatorische

school.


Het aanmelden / inschrijven van nieuwe leerlingen vindt plaats bij de schoolleiding. Op school is een
inschrijfenvelop te verkrijgen. Vanaf januari zal het inschrijven via onze website gebeuren. Als u uw kind
heeft aangemeld en u, als gezin, de school nog niet kent, wordt er een afspraak gemaakt voor een
gesprek met de directie en een rondleiding door de school.
Kinderen die van een andere school instromen, kunnen zich aanmelden bij de directeur, hierna wordt
contact gezocht met de vorige school en vindt onderling overleg plaats om te bepalen waar de leerling
het beste kan worden geplaatst. Deze procedure kan ongeveer zes weken in beslag nemen. Mede naar
aanleiding van de overdrachtsinformatie van de vorige school wordt gekeken hoe deze kinderen worden
begeleid en in welke groep ze worden geplaatst.
Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging. Als u uw zoon of dochter ingeschreven heeft voor
de basisschool, betekent dat niet automatisch dat uw kind ook is aangemeld voor onze peuteropvang
(zie hoofdstuk 5). In het algemeen geldt dat we een tijdige aanmelding voor de basisschool, als uw kind
bijna drie jaar oud is, op prijs stellen. Het vergemakkelijkt de administratie en maakt dat u op tijd kunt
worden geïnformeerd over de eerste schooldag.
Kinderen uit gezinnen die behoren tot de Gereformeerde Gemeenten, het Hervormd Lokaal, (Oud)
Gereformeerde Gemeenten (in Ned.), de Christelijk Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde
Kerk en de Hervormde Gemeenten binnen de PKN (Gereformeerde Bond) worden toegelaten. Met de
ouders van die kinderen wordt een zogenaamd aanmeldingsgesprek gevoerd als zij 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.
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2.8 Instroom vierjarigen



Na aanmelding van uw kind op onze school krijgt u voor de zomervakantie voorafgaand aan het
schooljaar waarin uw zoon of dochter in mag stromen, een groepsindeling waarin te zien is op welke
datum uw zoon of dochter welkom is en in welke groep hij of zij in mag stromen. Vier weken voordat
uw zoon of dochter op school komt, krijgt u een informatie-envelop. Deze envelop bevat o.a. een
informatiebrief, een boekje om met uw zoon of dochter te lezen en een vragenlijst over de baby- en
peutertijd van uw kind. In de informatiebrief staat vermeld wanneer een eventueel wenmoment is.
Kinderen die onze peuteropvang bezoeken, hoeven niet te komen wennen. Ongeveer een week voor
de datum dat uw zoon of dochter instroomt krijgt hij of zij een welkomstkaart.
Kinderen die vier jaar worden mogen rond hun verjaardag of kort na hun verjaardag op school komen.
In principe is er één keer per maand een instroommoment. Als er veel kinderen tegelijk vier jaar
worden, als er feestdagen zijn of als er een vakantieperiode is, kan hiervan worden afgeweken.
Kinderen van vier jaar mogen naar school, maar zijn nog niet leerplichtig. Leerplichtig zijn ze pas
vanaf vijf jaar. Als school zijn wij dus niet verplicht om vierjarigen een compleet onderwijsprogramma
aan te bieden, hoewel we natuurlijk onze uiterste best doen om een zo passend mogelijke oplossing
te zoeken voor onze vierjarigen. Per jaar wordt bekeken hoe de vierjarigen het best geplaatst kunnen
worden. Dit cursusjaar komen de kinderen die tot en met december vier jaar worden, in groep 1. De
kinderen die vanaf januari t/m mei jarig zijn, zijn welkom in groep 1c. De leerlingen van groep 1c
komen op maandag, dinsdag en woensdag naar school.
Voor alle vragen rondom inschrijving voor onze school en plaatsing in onze kleutergroepen, kunt u
zich wenden tot de teamleider van de onderbouw, mevrouw Van der Velden – van Zanten.
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.
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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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3. Het team
3.1 Groepsverdeling



Groep

Leerkracht(en)

1a (RHS)

Juf Guiljam – Seesing en juf Bos – Koolmees

1b (EHS)

Juf De Heer – Geluk en juf De Blois – den Besten

1c (RHS/EHS)

Juf Schouten – de Pater en juf Trouwborst – Groenendijk

2a (RHS)

Juf Beukers en juf (W.) Vermeulen – Slobbe

2b (EHS)

Juf Vos – van der Sluis en juf Kreuk – Fluit

2c (EHS)

Juf Schilperoord – Keizer

3a (RHS)

Juf Bos-Hoogendoorn en juf Schollaart – Trouwborst

3b (EHS)

Juf Boudesteyn – van Heteren en juf Vermeulen – van Vliet

4a (RHS)

Juf Van Dijk – van der Velden en juf De Groot – Vuik

4b (EHS)

Juf Bosse – van Nood en juf Alblas - Pronk

4c (EHS)

Juf Bremmer en juf De Groot – Otterspeer

5a (RHS)

Juf Harlaar en juf Lagendijk – Tintel

5b (EHS)

Juf De Raaf en juf Keereweer - Pronk

5c (EHS)

Juf Vermeulen – van Erkel en juf Doornekamp – Schouten

6a (RHS)

Meester Kok en juf Van den Berg – Reijm

6b (EHS)

Meester Offermans en Juf Vuik – de Vos

7a (RHS)

Meester De Deugd en juf (C.) Vermeulen – Slobbe

7b (EHS)

Juf Kaashoek en juf Van der Velden – Hak

8a (RHS)

Juf Van Dam en juf Van Dijk – Deelen

8b (EHS)

Juf Jongeneel – Mieras

7/8c (EHS)

Juf Van Ooijen – Speksnijder en juf Meijer – Bax
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3.2 Managementteam



Vacature

Dhr. J. van Dijk

Directeur-bestuurder

Schoolleider (EHS-RHS / Olijfboom)
j.vandijk@ebenhaezer-capelle.nl
j.vandijk@rehobothschool-capelle.nl

Dhr. A.J. L Paul

Mevr. J.J. van Dijk-Deelen

Directeur (EHS)

Teamleider bovenbouw

Portefeuille Huisvesting & Financiën

Leerkracht groep 8a (RHS)

a.j.paul@ebenhaezer-capelle.nl

j.vandijk-deelen@rehobothschool-capelle.nl

Mevr. A. Keereweer - Pronk

Mevr. S.J. van der Velden – van Zanten

Teamleider middenbouw

Teamleider onderbouw

Leerkracht groep 5b (EHS)

s.vandervelden@ebenhaezer-capelle.nl

l.pronk@ebenhaezer-capelle.nl
3.3 Interne Begeleiding



Mev. J. Alblas-Pronk

Mevr. M. Paul – de Vin

Intern begeleider groep 3-5

Intern begeleider groep 3-5

Leerkracht groep 4b (EHS)

Leerkracht Ploeterklas

j.alblas@ebenhaezer-capelle.nl

m.paul@ebenhaezer-capelle.nl

Mevr. E.H. Trouwborst - Groenendijk

Intern
groep
6-8 - Hak
Mevr. begeleider
A.E. van der
Velden

Intern begeleider groep 1-2

s.vandervelden@rehobothschool-capelle.nl
Intern begeleider groep 6-8

Leerkracht groep 1c (RHS/EHS)

Leerkracht groep 7b (EHS)

e.trouwborst@rehobothschool -capelle.nl

s.vandervelden@rehobothschool-capelle.nl

Intern begeleider groep 6-8
s.vandervelden@rehobothschool-capelle.nl
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3.4 Groepsleerkrachten



Mevr. J. van den Berg-Reijm

Mevr. A. Beukers

Leerkracht groep 6a (RHS)

Leerkracht groep 2a (RHS)

j.vandenberg@ebenhaezer-capelle.nl

a.beukers@rehobothschool-capelle.nl

Mevr. A. de Blois-den Besten

Mevr. A. Boudesteijn-van Heteren

Leerkracht groep 1b (EHS)

Leerkracht groep 3b (EHS)

a.deblois@ebenhaezer-capelle.nl

a.boudesteijn@ebenhaezer-capelle.nl

Mevr. M. Bos-Hoogendoorn

Mevr. M. A. Bos - Koolmees

Leerkracht groep 3a (RHS)

Leerkracht groep 1a (RHS)

m.bos@rehobothschool-capelle.nl

m.bos-koolmees@rehobothschool-capelle.nl

Mevr. H.P.A. Bosse-van Nood

Mevr. A. Bremmer

Leerkracht groep 4b (EHS)

Leerkracht groep 4c (EHS)

h.bosse@ebenhaezer-capelle.nl

a.bremmer@ebenhaezer-capelle.nl

Mevr. L. van Dam

Dhr. J. de Deugd

Leerkracht groep 8a (RHS)

Leerkracht groep 7a (RHS)

l.vandam@rehobothschool-capelle.nl

j.dedeugd@rehobothschool-capelle.nl

Mevr. F. van Dijk – van der Velden

Mevr. D.M. Doornekamp – Hamoen

Leerkracht groep 4a (RHS)

Vakleerkracht bewegingsonderwijs (EHS)

i.vandijk@rehobothschool-capelle.nl

i.hamoen@ebenhaezer-capelle.nl

Mevr. C.A.I. Doornekamp – Schouten

Mevr. E. de Groot - Otterspeer

Leerkracht groep 5c (EHS)

Leerkracht 4c (EHS)

c.doornekamp@ebenhaezer-capelle.nl

e.degroot@ebenhaezer-capelle.nl
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Mevr. C.A de Groot - Vuik

Mevr. J.J.J. Guiljam - Seesing

Leerkracht 4a (RHS)

Leerkracht 1a (RHS)

c.degroot@rehobothschool-capelle.nl

j.guiljam@rehobothschool-capelle.nl

Mevr. A.M. Harlaar

Mevr. C. de Heer – Geluk

Leerkracht 5a (RHS)

Leerkracht groep 1b (EHS)

a.harlaar@rehobothschool-capelle.nl

c.deheer@ebenhaezer-capelle.nl

Mevr. G. Kaashoek

Mevr. M. Kalkman – de Ruiter

Leerkracht 7b (EHS)

Leerkracht (RHS)

g.kaashoek@ebenhaezer-capelle.nl

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
m.deruiter@rehobothschool-capelle.nl

Dhr. R. Kok

Leerkracht groep 6a (RHS)
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
r.kok@rehobothschool-capelle.nl

Mevr. S.H. Lagendijk – Tintel

Leerkracht groep 5a (RHS)
h.lagendijk@rehobothschool-capelle.nl

Mevr. N.M. Kreuk – Fluit

Leerkracht groep 2b (EHS)
n.kreuk@ebenhaezer-capelle.nl

Mevr. E. Meijer – Bax

Leerkracht groep 7/8c (EHS)
Leerkracht Ploeterklas
e.meijer@ebenhaezer-capelle.nl

Mevr. N. Jongeneel – Mieras

Leerkracht groep 8b (EHS)
n.mieras@ebenhaezer-capelle.nl

Dhr. D. Offermans

Leerkracht groep 6b (EHS)
d.offermans@ebenhaezer-capelle.nl

Mevr. G. van Ooijen – Speksnijder

Mevr. D. de Raaf

Leerkracht groep 7/8c (EHS)

Leerkracht groep 5b (EHS)

b.vanooijen@ebenhaezer-capelle.nl

d.deraaf@ebenhaezer-capelle.nl
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Dhr. D. Roobol

Mevr. H.F.W. Schilperoord – Keizer

Aansturing ICT

Leerkracht groep 2c (EHS)

Administratie

w.schilperoord@ebenhaezer-capelle.nl

d.roobol@ebenhaezer-capelle.nl

Mevr. W.J. Schollaart - Trouwborst

Leerkracht groep 3a (RHS)
e.schollaart@rehobothschool-capelle.nl

Mevr. G.B. Schouten – de Pater

Leerkracht groep 1c (EHS)
Coördinator peuteropvang
g.schouten@ebenhaezer-capelle.nl

Mevr. M. Vermeulen – van Erkel

Mevr. C. Vermeulen – Slobbe

Leerkracht groep 5c (EHS)

Leerkracht groep 7a (RHS)

m.vermeulen-vanerkel@ebenhaezer

c.vermeulen@rehobothschool-capelle.nl

-capelle.nl

Mevr. W.G. Vermeulen – Slobbe

Mevr. M. Vermeulen – van Vliet

Leerkracht groep 2a (RHS)

Leerkracht groep 3b (EHS)

w.vermeulen@ebenhaezer-capelle.nl

m.vermeulen@ebenhaezer-capelle.nl

Mevr. C. Vos – van der Sluis

Mevr. L.C. Vuik – de Vos

Leerkracht groep 2b (EHS)

Leerkracht groep 6b (EHS)

c.vos@ebenhaezer-capelle.nl

c.vuik@rehobothschool-capelle.nl

3.5 Onderwijsondersteunend personeel



Mevr. W. Bénard – de Groot

Mevr. J.A. Groenendijk – Middelkoop

Onderwijsassistente

Administratief medewerker

w.benard@ebenhaëzer-capelle.nl

Onderwijsassistente
j.groenendijk@rehobothschool
-capelle.nl
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Mevr. W. Heijkamp

Mevr. M. van Hoven – van Kranenburg

Onderwijsassistente

Onderwijsassistente

i.heijkamp@rehobotschool-capelle.nl

m.vanhoven@ebenhaezer-capelle.nl

Mevr. P. Klomp

Duaal student OA-opleiding
n.klomp@ebenhaezer-capelle.nl

Dhr. J. Meulstee

Onderwijsassistent
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
j.meulstee@ebenhaezer-capelle.nl

Dhr. J. van Reenen

Mevr. P. Rietveld – Goudriaan

Conciërge

Onderwijsassistente

j.vanreenen@ebenhaezer-capelle.nl

p.rietveld@ebenhaezer-capelle.nl

Mevr. I. Snoei

Mevr. N. Visser – Stark

Onderwijsassistente

Onderwijsassistente

i.snoei@ebenhaezer-capelle.nl

n.visser@rehobothschool-capelle.nl

Mevr. H. van der Zwan – Rijfers

Onderwijsassistente
h.vanderzwan@ebenhaezer-capelle.nl
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3.6 Pedagogisch medewerkers



Mevr. M. M. Hoogendoorn – van Erk

Mevr. H.L. Maljaars – Hak

Pedagogisch medewerker

Pedagogisch medewerker

Mevr. M. Murre – Murre

Pedagogisch medewerker

Mevr. G.E. de Raaf – Zuiddam

Pedagogisch medewerker

Mevr. W. van Vliet

Pedagogisch medewerker
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4. Schoolonderwijs
4.1 Vakken



GODSDIENSTONDERWIJS
In alle groepen wordt dagelijks godsdienstonderwijs gegeven. Dit bestaat, naar gelang van de
leeftijdsgroepen, uit Bijbelvertellingen, Bijbelstudies, zendingsverhalen en Kerkgeschiedenis. We
maken daarbij gebruik van de methode ‘Hoor het Woord’. 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. De kinderen uit de groepen 1 t/m 6 leren elke week een psalm en/of Bijbeltekst. De kinderen
uit de groepen 7 en 8 behandelen een gedeelte uit de Catechismus aan de hand van de methode
‘Leer uw kind’.
REKENEN EN WISKUNDE
Er worden in de groepen 3 t/m 8 lesgegeven uit de methode ‘Wereld in getallen’ (versie 4). De
methode is opgebouwd volgens de beproefde dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen
en automatiseren. 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.
TAAL
Vanaf schooljaar 2021-2022 werken beide scholen met de methode ‘Staal’. De methode ‘Staal’ noemt
twee uitgangspunten: leren door modellen (voorleren door de leerkracht) en leren van impressie naar
expressie. Het modellen gebruiken wij al jarenlang op school waarbij de leerkracht als expert voordoet
welke denkprocessen nodig zijn om tot bepaalde antwoorden te komen. 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.
In de spellinglijn van Staal is de methodiek van José Schraven toegepast. Bepaalde steeds
terugkerende spellingproblemen, zoals medeklinkerverdubbeling en open lettergrepen, worden in
Staal goed aangeboden. 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
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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. De ontwikkeling van woordenschat en de vaardigheid
in begrijpend lezen hangen sterk samen en nemen toe in de loop van het basisonderwijs. Ook biedt
de methode 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. Door
deze expliciete aandacht voor spelling legt de methode een belangrijke basis voor het verdere
spellingonderwijs vanaf groep 4. 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-koordoorlezen). 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 meerdere keren per jaar door kinderen uit groep 8 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 wekelijks 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. 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.

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
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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 bovenbouw 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. In de bovenbouw zetten we Holmwoods in, een methode waarmee je Engels kunt leren op
eigen niveau. Je leert wat woorden en zinnen betekenen (uitbreiding woordenschat), je gaat woorden
en zinnen schrijven (oefent bijvoorbeeld met woordvolgorde in de zin) en je gaat Engels luisteren.
Holmwoods gebruiken de kinderen thuis, het wordt gemaakt als huiswerk.
In de onder- en middenbouw 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 de groepen 2 tot en met 8 wordt aandacht besteed aan het handschrift. In groep 2 gaat het om
voorbereidend schrijven. In groep 3 t/m 7 gebruiken we de methode 'Klinkers', een methode die
aansluit bij de taalmethode '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
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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.

GESCHIEDENIS
In groep 5 t/m 8 werken met de 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 een 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
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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.
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 van groep 3 t/m groep 8.
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 aangeven al genoeg en leerzaam voor beiden. Gaat de ander toch door,
dan volgen andere stappen, van negeren tot hulp van de leerkracht inschakelen. Dit wordt geoefend
met casussen maar ook met gebeurtenissen uit de praktijk. Kinderen krijgen inzicht in gedrag: wie
deed wat en wat was het effect daarvan? Was dat een handige reactie of had het ook anders gekund?
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 te koppelen aan een vak.
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Voor alle groepen zijn laptops beschikbaar waarop door leerlingen dagelijks gewerkt kan worden. We
hebben een heel aantal programma’s waarbij reken- en taalvaardigheden geoefend worden. 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. In alle
groepen hangt een digitaal schoolbord. Deze interactieve schoolborden worden met veel
enthousiasme ingezet tijdens de lessen. Het zorgt voor hele nieuwe en uitdagende manieren om ons
onderwijs aan te bieden aan de kinderen.
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.
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4.2 Onderwijs aan kleuters



SPELEND LEREN
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 nagebootst)



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 in het 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.
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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.
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.
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5. Voorschoolse opvang
Op beide locaties bieden wij een peuteropvang. Peuteropvang De Duikertjes hoort bij de EbenHaëzerschool, peuteropvang ’t Kapoentje hoort bij de Rehobothschool. Samen zijn deze
peuteropvanglocaties vier ochtenden per week geopend. Vanaf januari zal er één peuteropvang zijn in
ons nieuwe schoolgebouw, met als naam Het Opstapje. Vanaf dat moment zal Kibeo Kinderopvang
verantwoordelijk zijn voor onze peuteropvang.
Binnen onze peuteropvang krijgen peuters de kans om zich samen spelenderwijs te ontwikkelen. Het
ontmoeten van andere kinderen en het op een speelse wijze stimuleren van de taalontwikkeling en
creativiteit zijn belangrijk en staan centraal in deze ontwikkelingsfase van peuters. Elke ochtend mogen
we de peuters ook vertellen uit Gods Woord.
In de envelop met het inschrijfformulier voor de basisschool, treft u ook een inschrijfformulier voor de
peuteropvang aan. Vanaf januari zal het inschrijven voor de peuteropvang via Kibeo gebeuren.
Belangrijk is het om uw kind op tijd aan te melden, vaak is er namelijk een wachtlijst voor onze
peuteropvang. Zodra wij weten wanneer uw kind welkom is, ontvangt u een informatiebrief met
praktische informatie.
Voor meer informatie u contact opnemen met de pedagogisch medewerkers of de coördinator, mevr.
G. B. Schouten – de Pater. Wij staan u graag te woord.
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6. Buitenschoolse opvang
Ons bestuur geeft uitvoering aan de wettelijke verplichting om buitenschoolse opvang te regelen door
per 1 september 2021 een contractovereenkomst te zijn aangegaan met Kibeo (www.kibeo.nl). Het
bestuur heeft heldere afspraken gemaakt over identiteit en kwaliteit en dus de praktische invulling van
deze opvang. Via de website van Kibeo kunt u hiervan kennisnemen.
Kibeo biedt professionele buitenschoolse opvang aan de kinderen van De Olijfboom (van september
t/m december 2021 van beide schoollocaties Rehobothschool en de Eben-Haëzerschool) te Capelle
aan den IJssel. Het spelen staat voorop, want kinderen zijn hier in hun vrije tijd. Met veel plezier neemt
Kibeo de verantwoording van de opvang tijdelijk van u over. Dit doen zij vanuit een goed onderbouwd
pedagogisch beleid. De werkwijze van Kibeo wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Facturatie
verloopt via Kibeo. Informatie over tarieven en dergelijke kunt u op de website www.kibeo.nl vinden. Bij
de Belastingdienst kunt u de kosten kinderopvang opvoeren als aftrekpost.
De BSO is t/m december 2021 gevestigd in de Eben-Haëzerschool aan de Lijstersingel 22A te Capelle
aan den IJssel. De BSO is geopend tijdens schoolweken op de maandag, dinsdag en donderdag na
schooltijd tot 18:15 uur. Tot en met eind december 2021 worden de kinderen van de locatie
Rehobothschool na schooltijd opgehaald en naar de BSO gebracht. Vanaf januari 2022 wordt de BSO
gehuisvest in De Olijfboom. Meer informatie over de BSO van Kibeo op de Eben-Haëzerschool en t.z.t.
op de nieuwe schoollocatie kunt u krijgen bij de heer A.J. Paul (info@ebenhaezer-capelle.nl).
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7. Het bestuur
6.1 Algemeen



De Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool vallen
onder het bestuur van de Vereniging tot Verstrekking
van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag. In dit
hoofdstuk krijgt u inzicht in de bestuursstructuur van
onze scholen en de identiteit en grondslag van deze
vereniging, kortweg ook wel VVOGG genoemd.
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

25

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 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:
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“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.”

6.2 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. De Raad van 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.
6.3 Lidmaatschap Vereniging



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
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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 de Raad van Bestuur kan beslissen of u al of niet
toegelaten wordt als lid van de vereniging. De contributie van het lidmaatschap bedraagt € 15,- per
jaar.
6.4 Klachtenregeling



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:
Klachtenregeling,

vertrouwenspersoon,

de

reikwijdte

waarover

klachten

kunnen

gaan,

de

klachtentermijn, strafbare feiten, aangifteplicht, het indienen van een klacht.
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6.5 Bestuurssamenstelling



Dhr. B.H.W. Oudshoorn

Dhr. M.A. Mieras

Voorzitter

2e Voorzitter

Portefeuille Personeel

Algemeen adjunct

Dhr. P.B. de Ruiter

Dhr. W. Nederlof

Secretaris

Portefeuille Onderwijs

Portefeuille EHS

Portefeuille RHS

Dhr. A.J. Benard

Mevr. J.A. Pronk-van Asselt

Penningmeester

Secretaresse

6.6 Raad van Toezicht



Dhr. N.G.D. Hoogendijk

Dhr. L. Slobbe

Dhr. P.M.D. Weijers

Dhr. J. Snoei

Dhr. W.D. Wiersma
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8. De medezeggenschapsraad
INLEIDING
In de MR hebben personeelsleden zitting en ouders zitting. 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 aan den IJssel 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.
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
De MR heeft algemene rechten en bijzondere bevoegdheden. De algemene rechten zijn het
informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het
instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur, of het bevoegd
gezag, een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad
ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de
medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Over een aantal andere zaken
heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen
van een nieuwe directeur. In de algemene Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) en in het MRreglement zijn de rechten, bevoegdheden en taken nauwkeurig vastgelegd.
Als u een probleem heeft met een bepaalde juffrouw of meester dan kunnen wij u daarin niet helpen.
Hiervoor moet u, in eerste instantie bij de betreffende juf of meester zijn en eventueel bij de directie, of
bij het schoolbestuur. Als MR zijn we alleen bezig met school specifieke zaken. Ook als u anoniem
een vraag aan ons stelt, kunnen en zullen wij hierop geen antwoord geven.

INPUT GEVRAAGD
Heeft u vragen, ideeën en suggesties? Laat het ons dan weten. Natuurlijk houden we u ook op de
hoogte door een berichtje in de nieuwsbrief te plaatsen.
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MR-LEDEN
Dhr. M. de Koning

Mevr. A. de Blois-den Besten

Voorzitter

Lid personeelsgeleding (EHS)

Lid oudergeleding (EHS)

Dhr. P.M. Schollaart

Dhr. J. de Deugd

Voorzitter

Lid personeelsgeleding (RHS)

Lid oudergeleding (RHS)

Mevr. C. van Hengel – van Esch

Mevr. S.H. Lagendijk - Tintel

Lid oudergeleding (EHS)

Lid personeelsgeleding (RHS)

Mevr. A. Kole – de Pater

Mevr. E. Meijer – Bax

Lid oudergeleding (RHS)

Lid personeelsgeleding (EHS)

Dhr. J. Koppe

Mevr. G. van Ooijen – Speksnijder

Lid oudergeleding (EHS)

Lid personeelsgeleding (EHS)
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9. Jaarplanning en praktische informatie
JAARPLANNING
Schoolreis EHS

donderdag 16 september 2021

Startgesprekken

dinsdag 21 september 2021

Schoolreis RHS

donderdag 23 september 2021

Laatste EHS-dag

donderdag 23 december 2021

Laatste RHS-dag

donderdag 23 december 2021

Inpakdag – kinderen vrij

donderdagmiddag 23 december 2021

Inpakdag – kinderen vrij

vrijdag 24 december 2021

Verhuisdag

zaterdag 8 januari 2022

Uitpakdag – kinderen vrij

maandag 10 januari 2022

Paasviering

woensdag 13 april 2022

Centrale Eindtoets groep 8

woensdag 20 april t/m vrijdag 22 april 2022

Schoolkamp groep 8a

maandag 13 juni t/m woensdag 15 juni 2022

Schoolkamp groep 8b/c

maandag 27 juni t/m woensdag 29 juni 2022

Afscheidsavond groep 8

maandag 4 juli en dinsdag 5 juli 2022

VAKANTIEROOSTER
Herfstvakantie

maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021

Dankdag

woensdag 3 november 2021

Kerstvakantie

maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022

Biddag

woensdag 9 maart 2022

Goede Vrijdag en Pasen

vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022

Meivakantie

maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart

donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022

Pinsteren

maandag 6 juni 2022

Zomervakantie

maandag 11 juli

STUDIEDAGEN
Op de volgende studiedagen zijn de kinderen de hele dag vrij:
Studiedag 1

maandag 25 oktober 2021

Studiedag 2

woensdag 23 februari 2022

Studiedag 3

donderdag 14 april 2022

Studiedag 4

dinsdag 7 juni 2022
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SCHOOLTIJDEN
Groep

Dag

Tijden

1&2

maandag, dinsdag en donderdag

08.30 – 12.00
13.00 – 15.15

3 t/m 8

woensdag

08.30 – 12.15

vrijdag

vrij

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

08.30 – 12.00
13.00 – 15.15

woensdag

08.30 – 12.15

OVERBLIJVEN
We werken met een betaald overblijfsysteem. Dat betekent dat u een bedrag betaalt als u besluit om
uw kinderen op school te laten eten. Blijven uw kinderen niet de hele week over, maar een gedeelte
van de week, dan betaalt u een aangepast tarief. U kunt zich opgeven als overblijfvrijwilliger. U
ontvangt dan een vergoeding voor uw aanwezigheid. Voor meer informatie over het overblijven kunt u
contact opnemen met mevr. E. Trouwborst – Groenendijk of mevr. G. Schouten – de Pater.
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