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Mr. Groen van Prinstererschool 

…….. de basis voor je leven…….. 

 

De basisschool is de basis voor je leven. 

Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en 

weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur aan de zorg 

van de leerkrachten van de basisschool toe. Dat is een belangrijk deel van een 

kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg.  

 

Scholen verschillen steeds meer in identiteit, werkwijze, sfeer en resultaten. Daarom vraagt 

de overheid van alle basisscholen om een schoolgids te maken. Deze gids moet helpen bij 

het bewust kiezen van een basisschool. Want in de schoolgids schrijft een school over 

identiteit, de uitgangspunten, de werkwijze en de sfeer. 

 

U heeft nu de schoolgids van de Mr. Groen van Prinstererschool in handen. Deze gids is 

bedoeld voor ouders die nu hun kinderen op onze school hebben én voor ouders van 

toekomstige leerlingen. Aan wie al kinderen op school heeft, leggen wij in deze gids 

verantwoording af van onze identiteit, pedagogische en didactische uitgangspunten en 

geven we tevens een zakelijke weergave van het reilen en zeilen op onze school en het doel 

dat we ons voor ogen stellen. Aan de andere ouders leggen wij uit wat zij mogen 

verwachten als hun kind een leerling van onze school wordt. 

 

Het A (algemeen) deel is voor alle vier gereformeerde scholen in ons dorp gelijk.  

Het B (bijzondere) deel is school specifiek. 

 

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt elk gezin een verjaardagskalender met als 

bijlage de jaargids met belangrijke informatie over het schooljaar.  

 

In de schoolgids wordt ook regelmatig naar deze jaargids verwezen. 

 

We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u altijd 

welkom voor een toelichting. 

 

Met vriendelijke groet, 

Anne A. Smit 

Directeur. 
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1 Verenigingszaken. 

1.1 Grondslag. 

De vereniging heeft als grondslag de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God. 

Daarbij onderschrijft zij geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Eenheid, 

zoals deze zijn vastgesteld bij besluiten van de Generale Synodes van de Gereformeerde 

Kerken (vrijgemaakt) in Nederland. 

1.2 Lidmaatschap. 

Tot het lidmaatschap kunnen worden toegelaten belijdende leden van de  Gereformeerde 

Kerk (vrijgemaakt), van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands 

Gereformeerde Kerk.  

Donateurs van de vereniging zijn zij, die tenminste de door de ledenvergadering 

vastgestelde bijdrage betalen. 

1.2.1 Contributie 

Jaarlijks wordt de contributie vastgesteld. Voor de hoogte hiervan verwijzen we naar het 

Jaarboekje.  

U ontvangt hiervoor een acceptgirokaart. 

1.2.2 Bijdrage LVGS. 

Omdat het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen geen subsidie 

ontvangt, vraagt het bestuur de medewerking van de ouders tot het betalen van de 

vergoeding. Deze bijdrage wordt tegelijk met de ouderbijdrage jaarlijks geïnd. Zie hiervoor 

de jaargids 

1.2.3 Adressen bestuursleden. 

Hiervoor verwijzen we naar de jaargids. 
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2 Schoolzaken 

2.1  Leerplicht / verlofregeling. 

De leerplicht geldt vanaf de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden (dus, als uw kind in 

oktober 5 jaar wordt, is het met ingang van 1 november leerplichtig). De leerplicht eindigt 

als uw kind 12 volledige schooljaren achter de rug heeft, of aan het eind van het schooljaar 

waarin uw kind 16 jaar is geworden. 

 

Degene die gezag over een kind uitoefent, en degene die zich heeft belast met de feitelijke 

verzorging van een kind, is verplicht te zorgen dat het kind als leerling van een school is 

ingeschreven en deze school, na inschrijving, geregeld bezoekt. In veel gevallen zijn dit de 

ouders. Op het niet nakomen van deze verplichting staat een straf, die kan variëren van een 

geldboete tot een maand hechtenis. 

Eenzelfde straf geldt voor de directeur die de leerplicht wet niet naleeft. 

 

Vrijstelling van de verplichting tot geregeld schoolbezoek, kan worden verleend in de 

volgende uitzonderingsgevallen: 

 

 als de school is gesloten of het onderwijs is geschorst; 

 als het bezoek aan de school om andere 

redenen is verboden; 

 als het kind bij wijze van tuchtmaatregel 

tijdelijk de toegang tot de school is 

ontzegd; 

 als het kind door ziekte verhinderd is de 

school te bezoeken en dit aan de school is 

gemeld; 

 als het kind plichten dient te vervullen, 

die voortvloeien uit godsdienst of 

levensbeschouwing en daardoor de school 

niet kan bezoeken. Hiervan moet uiterlijk 

twee dagen voor het verzuim aan de directeur kennis worden gegeven; 

 als het kind, door specifieke aard van het beroep van ouders/verzorgers alleen maar 

buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. De eerste twee lesweken van het 

nieuwe schooljaar is dit nooit mogelijk. Het verzuim kan ten hoogste 10 dagen duren; 

 als het kind door andere gewichtige omstandigheden (bijv. een 25-jarig huwelijk) de 

school niet kan bezoeken; 

 als het kind nog geen 6 jaar is, geldt een vrijstelling van 5 uur per week. Indien u 

hiervan gebruik wilt maken, dient u in overleg te treden met de school. 

 

Het is hierboven al duidelijk geworden dat de ouders en de directeur ieder een eigen 

verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot schoolverzuim. Wij zijn verplicht het 

verzuim te registreren in het school administratie systeem. Dit kan worden gecontroleerd 

door de rijksinspecteur voor het onderwijs. Daarnaast melden wij ongeoorloofd verzuim 
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gelijk bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze roept u dan op voor een gesprek, 

met eventueel als gevolg dat een proces-verbaal opgemaakt wordt. 

 

Twee vormen van ongeoorloofd verzuim komen nogal eens voor. Die willen wij hieronder 

noemen. 

 

1. Het grootste probleem met het ongeoorloofd verzuim van school is het voortijdig 

vertrekken naar het vakantieadres. Steeds meer ouders denken de drukte in het verkeer te 

vermijden, als ze een halve dag eerder vertrekken, of soms nog eerder. Anderen komen 

gewoon een dag later terug. Dit wordt aangemerkt als ongeoorloofd verzuim. 

De directies van alle basisscholen in de gemeente Bunschoten hebben afgesproken deze 

vorm van verzuim in alle gevallen te zullen melden bij de leerplichtambtenaar. 

 

2. Ook het opnemen van dagen voor een tweede vakantie tussendoor levert problemen op. 

Hierboven is aangegeven dat er hoogstens 10 dagen verlof mogelijk is voor ouders / 

verzorgers die door de specifieke aard van het beroep alleen maar buiten de schoolvakanties 

op vakantie kunnen gaan. Zelfs voor deze (beperkte) groep mensen is het niet mogelijk voor 

een tweede vakantie verlof te krijgen.  

Kort samengevat: 

 voor een tweede vakantie is extra verlof nooit mogelijk; 

 voor een eerste vakantie is maximaal 10 dagen verlof alleen mogelijk voor mensen die 

van hun werkgever of door hun werkomstandigheden in de schoolvakanties geen vrij 

mogen / kunnen nemen. 

 

Ten slotte is het van belang te weten dat alle extra verlof schriftelijk moet worden 

aangevraagd bij de directeur van de school, tenminste twee weken vóór het verlof. Een 

formulier hiervoor is op school beschikbaar. U krijgt van hem / haar ook schriftelijk 

antwoord. De afspraken over de verlofregeling staan in de jaargids. 

2.2 Toelatings- en instroombeleid. 

 Het bestuur stelt een datum vast voor de aanmelding / inschrijving van nieuwe leerlingen 

(deze datum is meestal in januari). Deze datum wordt bekend gemaakt via "De 

Bunschoter" en "Inverdân" (kerkblad) en op de websites van de VVGO Bunschoten en de 

scholen. Leerlingen worden ingeschreven aan de hand van een door het bestuur 

vastgesteld aanmeldingsformulier voor alle onder het bestuur ressorterende basisscholen. 

Dit formulier is verkrijgbaar op de scholen, het verenigingskantoor en het is te 

downloaden vanaf de website van de VVGO Bunschoten http://www.vvgo.nl .  De 

aanmelding vindt plaats op scholen. 

 Het bestuur beslist over toelating van aangemelde leerlingen. 

 Het bestuur zal in de regel positief over toelating beslissen, als: 

o het kind woont in het voedingsgebied van de school; 

o de vader en / of moeder belijdend lid is / zijn van de Gereformeerde Kerk 

(vrijgemaakt) Christelijke Gereformeerde Kerk of  Nederlands Gereformeerde  Kerk 

 Indien ouders van een aangemeld kind beiden geen belijdend lid zijn van één van de 

genoemde kerken, of beiden niet tot één van deze kerken behoren, zal het bestuur pas na 

een gesprek met de betreffende ouders over toelating beslissen. 

http://www.vvgo.nl/
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 Bij verhuizing naar een ander gedeelte van het dorp, hoeft niet van school te worden 

veranderd. 

 Voordat de kinderen officieel op school worden toegelaten, mogen ze een morgen of 

middag komen kennismaken. Uitnodigingen hiervoor worden verstuurd door de 

groepsleerkracht van de aanvangsgroep. 

 Instroom van kleuters tot januari vindt plaats op de dag nadat ze vier jaar zijn geworden. 

Na januari vindt toelating plaats op elke eerste maandag van de maand, volgend op de 

maand waarin het kind 4 jaar is geworden. Valt de toelatingsdag in een vakantie, dan 

wordt de toelatingsdag de eerste schooldag na die vakantie.  

2.3 Directiestructuur en samenwerking 

De Dr. H. Bavinckschool, de Calvijnschool, de Mr. Groen van Prinstererschool en GBS Het 

Talent vallen allen onder het bevoegd gezag van het bestuur van de Vereniging voor 

Gereformeerd Onderwijs.  

Daarnaast maken de scholen deel uit van Zorgfederatie Kompas (hierover vindt u meer 

informatie onder 2.4.2. Zorg op maat). 

De scholen worden aangestuurd door de algemeen directeur (bovenschools)/bestuurder en 

een locatiedirecteur op school. Gezamenlijk vormen deze personen het directieteam (KDB). 

Iedere school heeft een schoolplan. In het schoolplan 2011 –2015
( 1

 wordt beschreven hoe 

we binnen het onderwijs op onze scholen steeds beter willen kunnen omgaan met 

verschillen tussen de leerlingen (adaptief toerustend onderwijs). De scholen benaderen de 

kinderen handelingsgericht. Dat wil zeggen dat we bij het onderwijs uitgaan van de 

mogelijkheden en kansen van ieder kind en niet meer vanuit de beperkingen. Dat betekent 

dat het onderwijs aan de kinderen langzaam maar zeker verandert. We anticiperen hiermee 

op de komst van Passend Onderwijs, dat per augustus 2014 bij wet verplicht wordt. De 

scholen hebben dan een zorgplicht. Het doel van deze verandering is dat er geen leerlingen 

meer tussen wal en schip raken. Samenwerking tussen de personeelsleden van de 

verschillende scholen bij de veranderingsprocessen is gewenst. We hoeven immers niet 

allemaal afzonderlijk het wiel uit te vinden. 

Het motto daarbij is: “gelijk waar het kan en schoolspecifiek waar het moet.” 

Er zijn al verschillende samenwerkingsactiviteiten georganiseerd in de vorm van netwerken.  

De bedoeling is dat de leerkrachten ervaringen uitwisselen en of gezamenlijk bezig zijn met 

nieuwe projecten, bijv. het  uitzoeken en invoeren van een nieuwe methode, enz..  

 

2.4 De positie van ouders in zorgtrajecten 

2.4.1 Ouders als partner 

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van het kind. 

Daarom zijn goede contacten en informatie-uitwisseling tussen groepsleerkracht en ouders 

noodzakelijk. Ieder brengt zijn eigen kennis en ervaring in.  

 

De school geeft leerlingen met leer- en gedragsproblemen zoveel mogelijk aangepaste 

begeleiding. Verwijzing naar een speciale school vindt in uiterste noodzaak plaats. Hoe zit 

het nu met de betrokkenheid en de positie van ouders als hun kind extra aandacht en zorg 

nodig heeft? Wanneer worden de ouders ingeschakeld? Wanneer moeten zij bij voorgestelde 

                                                 
1 Dit schoolplan ligt op de scholen ter inzage. 
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zorgmaatregelen hun instemming verlenen? Hoe kunnen zij eventueel bezwaar aantekenen 

tegen wat er door anderen over hun kind is besloten?  

2.4.2 Zorg op maat 

Als een leerling achterblijft in zijn ontwikkeling of opvalt door zijn gedrag, brengt de school 

de situatie zoveel mogelijk in kaart. Dit in kaart brengen gebeurt volgens een 

handelingsgericht stappenplan. Dit stappenplan wordt gebruikt op alle basisscholen die deel 

uitmaken van Zorgfederatie Kompas.  

 

De groepsleerkracht overlegt met de Intern Begeleider (IB-er) over de gewenste 

maatregelen. Indien nodig worden testen en of observaties uitgevoerd. Er worden 

handelingsplannen opgesteld. Alle gegevens die op deze manier over een leerling worden 

verkregen worden verzameld in het leerling-dossier. Al deze activiteiten worden door de IB-

er gecoördineerd. 

 

Alle basisscholen en speciale scholen in een regio zijn aangesloten bij een WSNS (weer 

samen naar school) samenwerkingsverband. Als gereformeerde scholen in Midden-

Nederland zijn wij aangesloten bij Zorgfederatie Kompas. Elke school heeft in een 

zorgprofiel vastgelegd wat haar zorgmogelijkheden zijn. Als de basisschool haar grenzen 

van zorg heeft bereikt, wordt een beroep gedaan op voorzieningen binnen de Zorgfederatie: 

1) trajectbegeleiding door ambulant begeleider, 2) bespreking in het ZAT, met de 

mogelijkheid voor een speciaal arrangement,              3) plaatsing op een andere 

basisschool, of                    4) (tijdelijke) plaatsing op de school voor speciaal 

basisonderwijs (SBO). Hierbij wordt altijd het ZAT (zorg advies team) van de Zorgfederatie 

ingeschakeld. 

 

De positie van ouders / verzorgers bij:  

1. Leerlingbespreking 
( 2

 

Als gedrag of leerresultaten van een kind daartoe aanleiding geven, overlegt de leerkracht 

met enkele collega’s of het hele team over de gewenste aanpak. De leerlingbespreking zal 

leiden tot afspraken over extra begeleiding door de leerkrachten. De intern begeleider 

vervult  hierbij een coördinerende rol 

o De uitkomsten worden regelmatig aan de 

ouders / verzorgers meegedeeld. Zo nodig 

wordt een afspraak gemaakt voor een 

gesprek. 

 

2. Opstellen van een handelingsplan 

Als de bespreking van de leerling leidt tot het 

opstellen en uitvoeren van een handelingsplan, is 

overleg met ouders / verzorgers wettelijk verplicht. 

o Ouders / verzorgers kunnen worden 

betrokken bij onderzoek en besprekingen 

die gericht zijn op het ontwikkelen van een handelingsplan. 

                                                 
2
 Vanaf punt 2 het tweede rondje betreft het wettelijke vereisten of afgeleiden daarvan. Het eerste rondje onder 1 en het eerste rondje onder 2 

betreffen gewenste acties, geen verplichte. 
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o Ouders / verzorgers kunnen indien gewenst een afschrift van het handelingsplan 

ontvangen.  

o Als bij het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan externe deskundigen 

worden ingeschakeld voor het doen van onderzoek of observaties, is toestemming 

van de ouders / verzorgers vereist. 

 

3. Aanmelding bij het ZAT 

Als op de school de grenzen van zorg zijn bereikt doet de school een beroep op 

voorzieningen in het samenwerkingsverband. Het ZAT beoordeelt hoe en waar het kind het 

best geholpen kan worden. 

 

Over de aanmelding bij het ZAT wordt door de school vooraf overlegd met de ouders / 

verzorgers. 

Ouders / verzorgers moeten er mee instemmen dat gegevens over hun kind (leerling-dossier) 

worden doorgespeeld aan het ZAT . 

Het ZAT doet voorstellen voor de hulp aan de aangemelde leerling. Over de voorstellen 

moet overleg gevoerd worden met de ouders / verzorgers. 

Als er sprake is van plaatsing in bovenschoolse voorzieningen of inschakeling van 

specialisten, is instemming van de ouders / verzorgers vereist. 

 

4. Aanmelding bij ZAT/PCL 

Als er duidelijke aanwijzingen zijn dat het kind het best kan worden opgevangen in een 

speciale school voor basisonderwijs (SBO), vindt aanmelding plaats bij de permanente 

commissie leerlingenzorg (ZAT/PCL). Deze commissie beoordeelt of de leerling toelaatbaar 

is tot de speciale school voor basisonderwijs. 

 De ouders / verzorgers dienen bij ZAT/ PCL het verzoek in om een beslissing over 

toelaatbaarheid tot een speciale school. Meestal zal dit verzoek via de school verlopen. 

 De basisschool is verplicht een onderwijskundig rapport over het kind aan ZAT/PCL te 

verstrekken. Mee op grond van genoemd rapport vindt de besluitvorming plaats. 

 Ouders / verzorgers hebben het recht om advies in te winnen bij een externe deskundige 

(second opinion). 

 De beslissing van ZAT/PCL wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders / 

verzorgers  meegedeeld. 

 Bij een negatieve beslissing kunnen de ouders / verzorgers een bezwaarschrift indienen 

bij ZAT/PCL. 

 Is de beslissing opnieuw afwijzend, dan kunnen ouders / verzorgers een 

beroepsprocedure starten. 

 

N.B. De PCL heeft een reglement, een huishoudelijk reglement, een privacyreglement en 

een klachtenregeling. Deze kunnen op verzoek beschikbaar worden gesteld.  

 

Het postadres van de ZAT/PCL is: 

Postbus 139,  

3800 AC  Amersfoort  

telefoon: 033-4701315 

e-mail:  zat@kompas.nu  

mailto:zat@kompas.nu
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Meer informatie over Kompas of ZAT/PCL Kompas is te vinden op www.kompas.nu 

Bij geschillen over de gevolgde procedures en/of de besluitvorming kan men zich wenden 

tot de vertrouwenspersoon in het kader van ZAT/PCL. 

 

Vertrouwenspersoon in het kader van de klachtenregeling PCL is: 

Tanja v.d. Vinne, GH-GPC 

Tel. 06-12953302 

N.B. Voor klachten over de zorg die op school gegeven wordt moet u zich in eerste 

instantie wenden tot de schoolleider. 

 

5. Toelating tot de speciale school 

Als de PCL-beschikking over toelaatbaarheid positief is, kan het kind worden geplaatst in 

de speciale school voor basisonderwijs. De speciale school voor basisonderwijs besluit over 

de toelating. 

 

De ouders / verzorgers melden het kind aan bij de speciale school. Meestal zal dit De Werf 

in Amersfoort zijn, de speciale school van ons “eigen” samenwerkingsverband. Maar ouders 

/ verzorgers kunnen ook kiezen voor een school in een ander samenwerkingsverband. In dat 

geval beoordeelt de PCL van dat andere samenwerkingsverband opnieuw de aanvraag, 

 

6. Terugplaatsing naar de basisschool 

De ZAT/PCL kan een tijdsduur verbinden aan de toelaatbaarheidsbeschikking, bijvoorbeeld 

een periode van één of twee jaar. Meestal echter geldt de beschikking voor een onbepaalde 

tijd. 

Leerlingen die aanvankelijk een PCL-beschikking voor onbepaalde tijd hadden, kunnen niet 

worden teruggeplaatst zonder de instemming van de ouders / verzorgers.  

 

7. Verwijdering 

Een leerling die de rust of veiligheid op school ernstig verstoort, kan worden verwijderd. 

Het moet gaan om herhaald wangedrag, dat onmiskenbaar een negatieve invloed heeft op 

andere leerlingen en een goede gang van zaken ernstig belemmert. 

De beslissing over toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen berust bij het 

bevoegd gezag  (het bestuur). Voordat wordt besloten tot schorsing en of verwijdering hoort 

het bevoegd gezag de betrokken groepsleerkracht. Definitieve verwijdering van een leerling 

vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen dat een andere 

school bereid is de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder 

succes is gezocht naar een zodanige school of instelling waarnaar kan worden verwezen, 

kan in afwijking van de vorige volzin tot definitieve verwijdering worden overgegaan.  

 

 De school moet eerst het voornemen tot verwijdering kenbaar maken aan de ouders / 

verzorgers. 

 De ouders / verzorgers kunnen tegen de verwijdering een bezwaarschrift indienen bij 

het schoolbestuur. Bij een negatieve beslissing kunnen de ouders / verzorgers via een 

kort geding proberen verwijdering tegen te gaan.  
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N.B. De te volgen procedure bij verwijdering is vastgelegd in de Notitie 

Verwijderingsbeleid. Deze notitie ligt op de scholen ter inzage. 

2.5  Leerlinggebonden financiering (LGF) 

Al jaren is er binnen onze scholen ruimte voor leerlingen met een lichamelijke of 

verstandelijke handicap. Deze leerlingen worden extra begeleid zowel in als buiten de 

groep. Voor het begeleiden van deze leerlingen werd in samenwerking met de ambulante 

begeleider vanuit het speciaal onderwijs extra formatieruimte aangevraagd (vgl. het 

aanvullend formatiebeleid). Met deze aanvullende formatie werd een betreffende leerling 

meestal door een leerkracht bij voorkeur binnen of buiten de groep extra begeleid. Het 

begeleidingstraject wordt onder supervisie van de ambulante begeleider (een deskundige die 

werkzaam is bij een school voor speciaal onderwijs) opgezet en in praktijk gebracht. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een handelingsplan. 

Met het aannemen van de wet op de leerlinggebonden financiering (LGF), is deze sinds 1 

augustus 2003 van kracht. Belangrijke wijzigingen die deze wet met zich mee brengt zijn:  

 De ouders / verzorgers dienen voortaan een verzoek in bij de school om toelating van 

hun kind op de reguliere basisschool.  

 Een betreffend kind wordt beoordeeld door een commissie van indicatiestelling 

(CVI).  

 Als de CVI een indicatie stelt, wordt een leerlinggebonden budget aan de ouders / 

verzorgers toegekend. Die gaan daarmee dan naar de school van hun keuze.  

 In overleg met de instelling voor speciaal onderwijs (REC cluster 2, 3 of 4 school) in 

de persoon van een ambulante begeleider, wordt op school een handelingsplan 

opgesteld. 

  Als de ouders / verzorgers akkoord zijn met het handelingsplan, kan het onderwijs 

op school een aanvang nemen.  

 

Op onze scholen zal, op het moment, 

waarop een ouder / verzorger een verzoek 

tot toelating indient, per geval bekeken 

worden of er kan worden overgegaan tot 

daadwerkelijke plaatsing. We gaan er 

daarbij van uit, dat we voor ogen hebben 

wat goed is voor het betreffende kind. 

 

Zwaarwegende redenen om toelating te 

weigeren: 

 De toegankelijkheid van de school 

laat plaatsing niet toe, dus redenen van bouwtechnische aard. 

 Als de reguliere gang van het onderwijs in de groep c.q. op de school ernstig gevaar 

loopt. 

 Als de grenzen van zorg van de school bereikt zijn. 

 

Communicatie is in het hele traject van aanmelding tot plaatsing van groot belang. 
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We maken bij een eventuele aanmelding gebruik van het draaiboek: toelating leerling met 

een handicap. Dit instrument staat in het “Draaiboek leerlinggebonden financiering voor het 

primair onderwijs”, een publicatie van Wegbereiders Expertisecentra LGF, Zoetermeer. 

2.6  Passend Onderwijs 

Per augustus 2014 wordt de wet op het passend onderwijs van kracht. Daarbij krijgt de 

school zorgplicht. Dat betekent dat de directeur van een school zodra een leerling wordt 

aangemeld, de verplichting heeft om te zorgen voor een passende school voor de 

aangemelde leerling. Als de eigen school geen passend onderwijs kan bieden dan moet de 

directeur een plaatsing regelen op een andere school binnen het samenwerkingsverband. 

Onze scholen maken vanaf 1 augustus 2014 deel uit van samenwerkingsverband De Eem. 

Zorgfederatie Kompas blijft de ondersteuning verzorgen.  

In De Eem nemen 47 schoolbesturen met samen 130 scholen deel. Het betreft scholen voor 

Primair onderwijs, scholen  voor Speciaal onderwijs vallend onder REC cluster 3 en 4.  

De Eem volgt het netwerk RNPOE op, dat per 1 augustus 2014 ophoudt te bestaan. Dit 

netwerk heeft een landelijke voorbeeldfunctie. Het is nl. het enige regionale 

samenwerkingsverband in Nederland dat van de landelijke overheid de Pilot status heeft 

verkregen, hiervoor wordt door de overheid extra subsidie verstrekt. Dat maakt dat de 

landelijke politiek de verrichtingen van dit regionale netwerk met belangstelling volgt.  

 

Informatiepunt passend onderwijs voor ouders: 

SWV De Eem heeft voor ouders een Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders  

ingericht. Bij dit Informatiepunt kunnen ouders terecht met alle vragen die zij hebben over 

Passend Onderwijs in deze regio. Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind, 

dan kan daarin worden  meegezocht naar een oplossing door: 

- objectieve informatie te geven 

-  mee te denken 

- naar juiste personen of instanties te verwijzen 

Het InformatiePunt Passend Onderwijs voor Ouders is telefonisch bereikbaar op 033 – 

7601191. Maandag van: 13.30 – 16.00 uur en donderdag van: 09.00 - 12.00 uur. Verder 

kunnen ouders het Informatiepunt bereiken via mail:  info@swvdeeem.nl 

2.7  Klachtenregeling 

Het bestuur van onze scholen hanteert de Klachtenregeling van het LVGS.  

 

Waar gaat het om? 

Er kan iets gebeuren waarover je een klacht wilt indienen. “Je”: dat kan een leerling zijn, 

een ouder / verzorger, een leerkracht, een bestuurslid, of een vrijwilliger. Iedereen die bij de 

school is betrokken heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen over iets waar zij of hij 

het niet mee eens is. Natuurlijk kunnen heel wat probleempjes en problemen door de school 

worden opgelost. Elke school heeft daarvoor een contactpersoon en zonodig kan de 

vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.  

Het was al mogelijk om bij ernstige klachten over (vermoedelijke) ongewenste intimiteiten 

in de seksuele sfeer naar de vertrouwenspersoon toe te gaan. Die mogelijkheid is nu 

uitgebreid.  

 

mailto:info@swvdeeem.nl
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Wat kun je doen? 

Als iemand ergens niet tevreden over is, dan moet hij naar degene toegaan, die daarbij direct 

betrokken is. Bijvoorbeeld naar de leerkracht. Gaat het om een conflict tussen ouder en 

school en komt u er met de locatie directeur en de algemeen directeur niet uit, dan staat de 

weg open naar het spreekuur van het Dagelijks Bestuur. Een afspraak daarvoor kunt u 

maken via het Verenigingsbureau. Zij kunnen dan proberen om het probleem op te lossen. 

Als het probleem niet kan worden opgelost, dan kan contact worden opgenomen met de 

vertrouwenspersoon van de school, eventueel na doorverwijzing door de contactpersoon op 

school. Hun namen en adressen staan vermeld in het Jaarboekje.  

 

De klachtenroute samengevat: 

1. de zaak bespreken met de direct betrokken perso(o)n(en), meestal de leerkracht; 

2. contact opnemen met de locatie directeur; 

3. contact opnemen met de algemeen directeur; 

4. een gesprek aanvragen met het dagelijks bestuur (dat dient te geschieden op het 

verenigingsbureau) 

5. contact opnemen met de landelijke klachtencommissie voor het gereformeerd 

onderwijs. Deze onafhankelijke commissie doet onderzoek en komt voor beide 

partijen met een bindende uitspraak. 

 

Bij wie moet je zijn? 

De school is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het gereformeerd 

onderwijs. Als de vertrouwenspersoon niet kan bemiddelen in het probleem, dan heeft 

iemand (de klager) het recht om een klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon helpt 

zonodig hierbij. Gaat de klacht over mogelijk strafbare feiten, dan kan de 

vertrouwenspersoon helpen bij het doen van aangifte bij politie en justitie. De klacht moet 

worden ingediend bij het schoolbestuur of bij de Klachtencommissie. Ook deze adressen 

staan in het Jaarboekje. 

 

Meer weten? 

De volledige klachtenregeling (met een toelichting erbij) is op school in te zien (Vraag het 

aan de directeur). In verband met de kwetsbaarheid van sommige zaken kan de regeling ook 

bij de vertrouwenspersoon worden aangevraagd. 

2.8  Regeling ongewenste intimiteiten 

Op de scholen is een "Regeling ongewenste intimiteiten" aanwezig, die voor 

belanghebbenden toegankelijk is. 

Het bestuur wil ouders en personeel op de hoogte brengen van deze regeling door middel 

van deze beknopte samenvatting. 

 

Het komt helaas voor dat personen met woorden, gebaren of andere handelingen in de 

seksuele sfeer worden lastig gevallen. Als er vermoedens zijn of daadwerkelijke bewijzen 

dat zoiets gebeurt, kan daarover een klacht ingediend worden. Dat kan worden gedaan bij 

een door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon. 

Het bestuur heeft daartoe personen benoemd. Voor hun namen en adressen verwijzen we 

naar het Jaarboekje. 
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De vertrouwenspersoon kan, als dat nodig is verwijzen naar instanties die gespecialiseerd 

zijn in de opvang van het slachtoffer. Verder is hij/zij eventueel behulpzaam bij het indienen 

van een schriftelijke klacht bij een klachtencommissie. 

Ook voor de bezetting en het adres van deze klachtencommissie verwijzen we naar het 

Jaarboekje. 

 

De vertrouwenspersoon, de klachtencommissie en het op de hoogte gebrachte bestuur 

nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht en zijn verplicht tot geheimhouding. 

Na het onderzoek stelt de commissie een proces verbaal op voor bestuur, klager en 

aangeklaagde. Het bestuur stelt daarna klager en aangeklaagde, binnen een week, op de 

hoogte van de te nemen maatregelen. 

 

Het bestuur is wettelijk verplicht aangifte te doen bij constatering van ongewenste 

intimiteiten bij kinderen. 

 

De scholen beschikken over een apart stappenplan indien er sprake is van een 

(vermoedelijk) incest. 

 

De vertrouwenspersoon moet voor de kinderen vanaf groep 5 geen onbekende zijn. Daarom 

komt hij/zij met enige regelmaat informatie geven aan de groepen 5 t/m 8. Hij/zij kan 

daarbij gebruik maken van een informatiefolder. 

Kinderen die de vertrouwenspersoon willen spreken, kunnen hem/haar telefonisch bereiken. 

 

Ouders en school dienen zich het volgende te realiseren: 

 De ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor hun kind. Daarop zal de school de 

leerlingen steeds attent maken. Bellen naar een vertrouwenspersoon is daarom bedoeld in 

uiterste nood. 

 Leerkrachten moeten de ruimte krijgen normaal te functioneren. In het kader van deze 

regeling moeten we de noodzakelijke nuchterheid betrachten. 

 

Gedragsregels voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 

Voor de leerkrachten en het onderwijsondersteunende personeel zijn er in dit kader 

algemene afspraken gemaakt die zijn vastgelegd. 

Het document is bekend onder de naam: 

“Gedragsregels m.b.t. seksuele intimidatie”. Dit 

document ligt op school ter inzage. 

2.9 Regeling m.b.t. fysiek en psychisch 

geweld 

Op de scholen is een "Regeling fysiek en 

psychisch geweld" aanwezig, die voor 

belanghebbenden toegankelijk is. 
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De gang van zaken is vastgelegd in een stappenplan, vastgesteld door het bestuur. Op iedere 

school en op het verenigingsbureau is een exemplaar van dat stappenplan ter inzage 

aanwezig. 

2.10 Medezeggenschap 

Sinds 1998 heeft elke school een Medezeggenschapsraad (MR). Deze heeft een Personeels- 

en een Oudergeleding, beide bestaande uit maximaal 3 personen.  

Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad 

behandelt / adviseert over zaken met een bovenschools karakter. De GMR bestaat uit 6 

personen, 3 ouders en drie personeelsleden. 

 

De (G)MR heeft op sommige terreinen adviesbevoegdheid. Dat wil zeggen dat het bestuur 

en de directie verplicht zijn over deze zaken advies te vragen aan de (G)MR voordat een 

besluit wordt bekrachtigd. De (G)MR kan overigens ook ongevraagd het bestuur van advies 

dienen. 

Over de belangrijkste zaken heeft de (G)MR instemmingbevoegdheid. Dat houdt in dat de 

goedkeuring van de (G)MR een noodzaak is voor bekrachtiging van een besluit. De 

bevoegdheden van de (G)MR zijn vastgelegd in de wet op de medezeggenschap scholen 

(WMS). 

 

De reglementen van de (G)MR liggen voor ieder ter inzage op school. Vraag het aan de 

secretaris van de MR. De namen van de (G)MR-leden staan in het Jaarboekje. 

2.11 Jeugdgezondheidszorg 

De Jeugdgezondheidszorg op onze scholen is uitbesteed aan de afdeling 

Jeugdgezondheidszorg (J.G.Z.) van de G.G.D.-Eemland. De doelstelling van het 

schoolgezondheidsbeleid is: 

 

"Dat deel van het totale beleid van een school, dat zich richt op het handhaven en 

bevorderen van de gezondheid en veiligheid van allen die op school aanwezig zijn." 

 

In het kader van de doelstelling zullen de volgende activiteiten ontplooid worden: 

 Groep 2 - Preventief gezondheidsonderzoek door de schoolarts en doktersassistente 

(2x25 minuten). 

 Alle groepen - Controles n.a.v. dit onderzoek. 

 Onderzoek op indicaties - Als er over een kind bepaalde zorgen zijn, kan altijd door 

school en / of ouders een onderzoek aangevraagd worden. 

 

Daarnaast worden allerlei andere activiteiten ontwikkeld. Te noemen valt o.a.: 

 Het beoordelen van scholen op medisch hygiënische aspecten. Advisering om hierin, 

zo nodig, veranderingen en / of verbeteringen aan te brengen. 

 Voorafgaand aan individuele onderzoeken een les te geven in de betreffende groep. 

 Ontwikkelen van projecten m.b.t. gezondheidszorg. 

 Wijzen op goed les- en voorlichtingsmateriaal. 

 Voorlichting aan scholen en ouders geven (bijv. op een ouderavond). 
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Aan de afdeling J.G.Z. zijn bovendien mondhygiënisten verbonden, die op school 

tandheelkundige gezondheidsvoorlichting en opvoeding verzorgen. 

 

Voor vragen of verzoeken om onderzoek is het team J.G.Z. bereikbaar. Voor het adres 

verwijzen we naar het Jaarboekje.  

2.12 Tropenrooster. 

In het verleden zijn, bij langdurige hoge temperaturen, stemmen opgegaan om te gaan 

werken volgens een "tropenrooster". De volgende regeling is vastgesteld: 

 

1.  Wanneer? 

 Als met vrij grote stelligheid een periode van minstens 3 dagen met temperaturen hoger 

dan 30° C. wordt voorspeld. 

 Tussen de mededeling naar de ouders en de ingang van het tropenrooster moet tenminste 

1 dag speling zitten (ouders moeten maatregelen kunnen nemen; bijv. oppas regelen). 

 Een tropenrooster draait nooit langer dan 3 dagen achtereen (i.v.m. 

vermoeidheidsverschijnselen bij kinderen en leerkrachten). 

 De schooltijden zijn dan: 

 ma, di, do, vrij: 

 07.30 - 12.00 uur 

 12.30 - 13.30 uur 

 woe: 

 07.30 - 11.30 uur 

 

2.  Berichtgeving. 

 De algemeen directeur die de beslissing neemt over werken volgens het tropenrooster 

(zie punt 3) licht z.s.m. de locatie directeuren in. 

 Ouders worden altijd schriftelijk van de schooltijden op de hoogte gebracht. 

 

3.  Beslissing. 

 De beslissing over al of niet werken volgens het tropenrooster wordt genomen door de 

algemeen directeur. 

 Alle basisscholen die onder het bevoegd gezag van het bestuur vallen zijn verplicht zich 

aan deze beslissing te houden. 

2.13 Ouderbijdrage 

Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en 

activiteiten, zoals een schoolkamp, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten. Dit zijn 

activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het 

ministerie worden betaald.  

 

De ouderbijdrage wordt per kalenderjaar geïnd en is vrijwillig en een school mag een 

leerling niet weigeren als ouders de bijdrage niet willen betalen. In het basisonderwijs moet 

de school voor de vrijwillige ouderbijdrage een aparte overeenkomst met de ouders 

afsluiten. 
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Op onze scholen geldt vanaf augustus 1999 een uniforme regeling voor het innen van een 

financiële bijdrage van ouders.  

Bij de toelating van uw kind wordt u een overeenkomst voorgelegd, met een 

geldigheidsduur van 1 jaar, met een stilzwijgende verlenging daarvan, mits tijdige 

opzegging plaats vindt. Hierin geeft de school een specificatie van de kosten, die na overleg 

met de MR worden vastgesteld. Daarnaast is in deze overeenkomst vastgelegd: 

 dat het om een vrijwillige bijdrage gaat; 

 dat er na ondertekening een verplichting tot betaling bestaat; 

 dat er een mogelijkheid is slechts voor bepaalde voorzieningen te betalen; 

 dat er een reductie- en kwijtscheldingsregeling is en wat deze inhoudt. 

Na het tekenen van de overeenkomst kan de school een leerling wel uitsluiten voor een 

activiteit waarvoor de ouders niet hebben betaald. De school mag de leerling echter niet 

uitsluiten van het reguliere onderwijsprogramma. 

 

3 Procedure rond de Schoolgids 

3.1  Instemming van de (G)MR  met de schoolgids 

De schoolgids wordt regelmatig aangepast aan de actuele situatie. Het A-deel wordt niet 

jaarlijks gewijzigd, omdat daar wat meer algemene informatie wordt gegeven over zaken die 

de Schoolvereniging of alle scholen gezamenlijk betreffen. Bij wijzigingen in dit deel moet 

er instemming zijn van de (G)MR 

Bij wijziging of aanpassingen in het B-deel, is instemming van de MR per school 

noodzakelijk.  

3.2 Schoolgids en inspectie 

De inspectie dient jaarlijks een geactualiseerde schoolgids (of de geactualiseerde onderdelen  

te ontvangen) vergezeld van een verklaring van de (G)MR dat er instemming is met die 

schoolgids. 

3.3 Schoolgids en ouders 

De geactualiseerde en van (G)MR instemming voorziene schoolgids of de geactualiseerde 

onderdelen daarvan worden jaarlijks zo mogelijk voor de Zomervakantie en anders in de 

eerste week daarna aan de ouders verstrekt. 

Ouders van nieuw aangemelde kinderen ontvangen de schoolgids tijdens de jaarlijkse 

kennismakingsavond voor nieuwe ouders in juni. 
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Bijzonder deel 
- Schoolspecifiek gedeelte - 

 

 

 

 



Schoolgids Mr. Groen van Prinstererschool 

Pagina 19  

Inhoud: 

1 – De school 

1.   de school ............................................................................................................. 22  

1.1 bestuur en directie .............................................................................................. 22 

1.2 naam van de school ............................................................................................ 22 

1.3 adres van de school ............................................................................................ 22 

1.4 schoolgrootte ...................................................................................................... 22 

2 – Waar staat de school voor 

2.1 identiteit .............................................................................................................. 23 

2.2 missie .................................................................................................................. 24 

2.3 visie ..................................................................................................................... 24 

2.4 streefbeelden van de school ................................................................................ 25 

2.5 opvoeding en uitgangspunten van de school ...................................................... 25 

2.6 klimaat ................................................................................................................ 25 

3 – De organisatie van het onderwijs 

3.1 schoolorganisatie ............................................................................................... 26 

3.2 samenstelling van het team ................................................................................ 27 

3.3 benutten van de verplichte onderwijstijd ........................................................... 27 

3.4 schooltijden ........................................................................................................ 27 

3.5 sporttijden ........................................................................................................... 27 

3.6 vakantierooster ................................................................................................... 27 

3.7 schoolregels ........................................................................................................ 27 

3.8 activiteiten voor kinderen ................................................................................... 27 

      3.8.1 activiteiten in de onderbouw ..................................................................... 27 

           3.8.1.1 werken met ontwikkelingsmateriaal .................................................. 28 

      3.8.1.2 taalontwikkeling ................................................................................. 29 

      3.8.1.3 voorbereidend rekenen ...................................................................... 29 

 3.8.2 activiteiten in groep 3 t/m 8 ....................................................................... 29 

           3.8.2.1 bijbelse geschiedenis ......................................................................... 29 

           3.8.2.2 Nederlandse taal ............................................................................... 30 

           3.8.2.3 schrijven ............................................................................................ 30 

           3.8.2.4 lezen ................................................................................................... 30 

           3.8.2.5 Engels ................................................................................................ 30 

           3.8.2.6 rekenen en wiskunde.......................................................................... 31 

           3.8.2.7 de zaakvakken .................................................................................... 31 

           3.8.2.8 verkeer ............................................................................................... 32 

           3.8.2.9 bewegingsonderwijs .......................................................................... 32 

           3.8.2.10 creatieve vakken .............................................................................. 32 

           3.8.2.11projectweek ....................................................................................... 33 

           3.8.2.12 sociaal-emotionele ontwikkeling ..................................................... 33 

          3.8.2.13 Seksuele vorming .............................................................................. 33 

3.9 doelen van het onderwijs .................................................................................... 34 

3.10 computers ......................................................................................................... 34 



Schoolgids Mr. Groen van Prinstererschool 

Pagina 20  

3.11 speciale voorzieningen in het schoolgebouw ................................................... 34 

3.12 samenwerking met andere scholen ................................................................... 35 

3.13 project en excursies .......................................................................................... 35 

 4 – Zorg voor leerlingen 

4.0  inleiding ............................................................................................................. 35 

4.1 als uw kind niet graag naar school gaat ............................................................ 35 

4.2 opvang van nieuwe leerlingen in de school ....................................................... 35 

4.3 volgen van de ontwikkelingen van de kinderen op school ................................. 36 

4.4 beleid betreffende overgang ............................................................................... 37 

4.5 ondersteuning door taakeenheid zorg van de zorgfederatie .............................. 38 

4.6 zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ................................... 38 

4.7 ambulante begeleiding ....................................................................................... 39 

4.8 procedure PCL ................................................................................................... 40 

4.9 contacten met ouders in het kader van zorgverbreding ..................................... 40 

4.10 begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs ..... 41 

4.11 veiligheid .......................................................................................................... 41 

4.12 ziekte van leerlingen ......................................................................................... 41 

4.13 medische gegevens ........................................................................................... 42  

4.14 luizen ................................................................................................................ 43 

4.15 infectieziekten ................................................................................................... 43 

4.16 rouwverwerking ................................................................................................ 44 

4.17 vertrouwelijke gegevens ................................................................................... 44 

4.18 de GGD voor kinderen in het basisonderwijs .................................................. 44 

4.19 Verwijsindex risicojongeren (VIR) ................................................................... 45 

4.20 Centrum voor jeugd en gezin ........................................................................... 46 

4.21 SWV de Eem/passend onderwijs ...................................................................... 46 

4.22 VVE ................................................................................................................... 47 

4.2.3 Omgang met gescheiden ouders ...................................................................... 48 

 

5 – Praktische schoolzaken 

5.1 schoolreis............................................................................................................ 49 

5.2 schoolfoto ........................................................................................................... 49 

5.3 spreekavonden .................................................................................................... 49 

5.4 sporten / zwemmen ............................................................................................. 50 

5.5 zending................................................................................................................ 50 

5.6 oud papier........................................................................................................... 50 

5.7 overblijven .......................................................................................................... 50 

5.8 sponsoring in het onderwijs ............................................................................... 50 

6 – De groepsleraren 

6.1 leerkrachten ........................................................................................................ 51 

6.2 ouderschapsverlof .............................................................................................. 51 

6.3 ziekte ................................................................................................................... 51 

6.4 nascholing .......................................................................................................... 51 

6.5 verdeling werkzaamheden binnen het team ....................................................... 52 



Schoolgids Mr. Groen van Prinstererschool 

Pagina 21  

6.6 stagiaires onderwijsassistent .............................................................................. 52 

6.7 stagiaires PABO ................................................................................................. 52 

7 – Ouders 

7.1 betrokkenheid ..................................................................................................... 52 

7.2 informatievoorziening ........................................................................................ 53 

7.3 oudergeleding van de M.R. ................................................................................ 53 

7.4 de activiteitencommissie ..................................................................................... 54 

7.5 ouders helpen de school ..................................................................................... 54 

7.6 regels voor ondersteunende werkzaamheden ouders ......................................... 54 

8 – Ontwikkelingen van het onderwijs in de school 

8.1 algemeen ............................................................................................................. 54 

     8.1.1 kwaliteitsverbetering door goede methoden .............................................. 54 

     8.1.2 kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel ............................................ 55 

     8.1.3 kwaliteitsverbetering door een leerlingvolgsysteem .................................. 55 

     8.1.4 kwaliteitsverbetering m.b.v. jaarplan ......................................................... 56 

 

9 – De resultaten van het onderwijs 

9.1 algemeen ............................................................................................................. 56 

9.2 leervorderingen van de leerlingen ..................................................................... 56 

9.3 belangrijke punten bij de schoolkeuze ............................................................... 57 

9.4 advies van de school ........................................................................................... 57 

9.5 Cito toets............................................................................................................. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schoolgids Mr. Groen van Prinstererschool 

Pagina 22  

 

        

 

1. De school 

 

Onze school is één van de vier gereformeerde 

scholen voor basisonderwijs in de gemeente 

Bunschoten-Spakenburg. De andere drie 

basisscholen zijn : 

 Dr. H Bavinckschool 

 Het Talent 

 Calvijnschool 

De school gaat uit van de Vereniging voor 

Gereformeerd Onderwijs. Kinderen  van wie de 

ouders lid zijn van de Geref. Kerk (Vrijgemaakt), 

Christelijk Geref. Kerk of de Ned. Geref. kerk 

worden tot de school toegelaten. Zijn de ouders 

lid van een andere kerkgenootschap, dan kan toelating worden aangevraagd bij het bestuur 

van de vereniging.  

Er wordt naar gestreefd de leerlingen evenredig over de vijf scholen te verdelen. Om dit te 

bereiken is ons dorp verdeeld in vier voedingsgebieden.  

Alle personeelsleden dienen belijdend lid te zijn van één van de Gereformeerde Kerken 

Vrijgemaakt van de Christelijk Gereformeerde Kerk of de Nederlands Gereformeerde kerk. 

 

1.1 Bestuur en directie 

Zie de jaargids als bijlage van de verjaardagskalender. 

 

1.2         Naam van de school 

Onze school is genoemd naar Mr. Guillaume Groen van Prinsterer. Hij leefde van 1801 – 

1876 en was de grondlegger van de A.R.P. Hij was een groot staatsman en heeft zich 

bijzonder ingespannen voor het christelijk onderwijs. 

 

1.3 Adres van de school 

Vivaldiweg 1 – 3 

3752 GW Bunschoten. 

Postbus 270, 3750GH Bunschoten. 

  : 033 – 2980714 

e-mail : info@mrgroenvanprinsterer.nl  

website: www.mrgroenvanprinsterer.nl 

 

1.4 Schoolgrootte 

Zie de jaargids als bijlage van de verjaardagskalender. 

 

 

mailto:info@mrgroenvanprinsterer.nl
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2. Waar de school voor staat 

2.1 Identiteit 

Voor een gereformeerde school is het van wezenlijk belang om een duidelijk herkenbare 

identiteit uit te dragen. 

Wat onderscheidt ons van andere, christelijke en niet christelijke scholen? Wie zijn wij en 

hoe gaan we er in de praktijk mee om?  

 

Het doel van ons onderwijzen en opvoeden is dan ook in de allereerste plaats het overdragen 

van christelijke waarden en normen, kennis en vaardigheden. Vanuit die 

verantwoordelijkheid verwachten wij ook van de ouders de medewerking om het 

gereformeerd onderwijs te ondersteunen.  

 

Onze school is een Gereformeerde School. Dat is niet 

alleen maar een naam om daarmee onderscheid te 

maken met andere soorten scholen. Het is een naam 

met een inhoud.  

Van een Gereformeerde School voor basisonderwijs 

mag U verwachten dat : 

 Ieder personeelslid belijdend lid is van één van 

de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt 

Christelijk Gereformeerd of Nederlands 

Gereformeerd). Dat houdt o.a. in dat ieder 

beleden heeft dat Gods Woord onfeilbaar is en beloofd daarnaar te zullen leven. 

 Vanuit dit geloof en deze belijdenis onderwijs gegeven wordt, opdat ook de 

leerlingen leren zien hoe rijk ze zijn in God. 

 Dit tevens verplichtingen inhoudt, zowel voor de leerkracht als voor de leerling en 

wel om God lief te hebben en de naaste als jezelf. 

 

De school zal de kinderen ook leren hoe ze met elkaar om moeten gaan. Respect voor 

elkaar, geduld met elkaar. De school zal hen duidelijk moeten maken dat de Here dat van 

hen vraagt. 

Onze principiële uitgangspunten hebben ook gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken 

op school. Een aantal voorbeelden : 

  woordgebruik. 
De school zal haar uiterste best doen om taalverruwing en taalvervuiling tegen te 

gaan. 

  pestgedrag 
Telkens weer zal de school proberen pestgedrag tegen te gaan.  

  keuze van methoden 
Voor zover mogelijk zal de school methoden aanschaffen die niet in strijd zijn met 

Gods Woord.   

  aanschaf leesboeken 
Boeken met grof taalgebruik worden geweerd. 
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2.2 Onze misie 

De kern van ons onderwijs schuilt in onze identiteit. Daarnaast willen wij als school een 

veilige en geborgen omgeving bieden waarin het kind zich geaccepteerd voelt en ruimte 

ontvangt om zich verder te ontwikkelen op sociaal, emotioneel, cognitief, creatief en 

cultureel terrein.  

De school wil op deze terreinen het individuele kind stimuleren en uitdagen. In dit streven 

gaan we uit van het unieke van elk kind en proberen aan de individuele verschillen in 

benadering en werkwijze tegemoet te komen.  

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen 

doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Daarnaast besteden we veel 

aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle 

burgers.          
 

Ons mission statement is dan ook: 

 

DE MR. GROEN VAN PRINSTERERSCHOOL 

…DE BASIS VOOR JE LEVEN…… 

 

Het “mission statement” is verder uitgewerkt in onze visie. 

 

2.3 Onze visie 
Basis voor het onderwijs aan de kinderen is Gods Woord. Dit zal ook de verhouding 

leerkracht-ouders-kind bepalen: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat 

betekent dat we respect dienen te hebben voor verschillen in de klas en in de samenleving. 

De leerkracht dient over geduld te beschikken om de leerlingen goed te kunnen begeleiden. 

 

Deze uitgangspunten zijn verwoord in de onderstaande 

visie op het onderwijs. 

 

Kernideologie: 

 Onze gereformeerde identiteit met de bijbel als uitgangspunt  

Algemeen (visionaire toekomst) 

 Wij gaan voor eigentijds, vernieuwend en uitdagend onderwijs  

 Wij hebben w.b. adaptief onderwijs keuzes gemaakt 

 Wij vinden het lesgeven (ped. en did.) de kern van ons vak 

 Wij hechten veel waarde aan een professionele instelling van de leerkrachten 

 Wij zien de school als een lerende organisatie, waarin wij optimaal gebruik 

maken van alle sterke competenties afzonderlijk  

 Wij delen als school een stukje van de verantwoordelijkheid voor de 

opvoeding met de ouders  

Met betrekking tot de kinderen (visionaire toekomst) 

 Wij vinden het belangrijk dat kinderen gemotiveerd zijn en zich uitgedaagd 

voelen om te leren  

 Wij vinden dat de kinderen veel van elkaar kunnen leren  

 Wij vinden structuur, duidelijke regels en een prettige sfeer voor de kinderen 

belangrijk  
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 Wij besteden veel aandacht aan de leerlingenzorg 

 

2.4 Streefbeelden van de school 

Bij het tot stand komen van de schoolvisie is gebruik gemaakt van de onderstaande 

streefbeelden. Deze streefbeelden zijn tezamen de rode draad van ons schoolplan (document 

dat de ontwikkeling van de school voor de komende vier jaar beschrijft) en dus van de 

ontwikkeling van de school.  

1. Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de 

sociaal-emotionele ontwikkeling.  

2. Op onze school is er sprake van adaptief en passend onderwijs. 

3. Op onze school wordt handelingsgericht gewerkt   

4. Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de 

schoolontwikkeling.  

5. Op onze school geven de leraren goed les en bereiken goede resultaten. 

6. Op onze school geven we les volgens het DI model en het GIP model en maken daarbij 

gebruik van coöperatieve werkvormen. 

7. Op onze school analyseren en evalueren wij de resultaten volgens een vast ritme. 

8. Op onze school gaan de leerlingen met plezier naar school. 

9. Op onze school sluiten alle groepen goed op elkaar aan en is een doorgaande lijn 

zichtbaar in regelgeving en uitvoering. 

 

2.5      Opvoeding en de uitgangspunten van ons onderwijs 

Binnen de school staat onderwijzen en vormen centraal. We willen ons daarbij laten leiden 

door de Bijbel als Gods Woord. Dit komt naar voren in het omgaan met de leerstof en de 

benadering van de leerlingen. Samen met u zijn we bezig de kinderen op te voeden. 

Op onze school doen we dit door: 

 het doorgeven van Gods Woord. 

 kinderen voor te leven. 

 met liefde en gezag met het kind om te gaan. 

 een klimaat te scheppen, waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. 

 aandacht en tijd te hebben voor die dingen die kinderen bezig houden. 

 wat er in aanleg aanwezig is te activeren en te stimuleren en waar mogelijk, te 

ontplooien. 

 opvoedingsmiddelen te gebruiken zoals beloning en terechtwijzing. 

 

Voor alle geledingen streeft de school er naar onderwijs op maat te geven. 

Om aan zorg op maat te voldoen, volgen de leerkrachten cursussen. De ontwikkeling van de 

leerlingen wordt bijgehouden via een leerlingvolgsysteem. De resultaten hiervan worden 

geëvalueerd.  

 

2.6      Klimaat 

Het klimaat, ook wel de schoolcultuur genoemd, staat bij het team zeer hoog in het vaandel. 

Door de kinderen veiligheid en geborgenheid te bieden, door de ouders de ruimte te geven, 

door als team enthousiasme uit te stralen, bepaalt de school dat christelijke klimaat. De 

school merkt dat goede onderlinge verhoudingen een basis zijn om van de ouders het 

vertrouwen te krijgen. 
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Het gereformeerde karakter van de school komt o.a. tot uitdrukking in de bijbelles, in het 

leren van psalmen en gezangen, in het vieren van de christelijke feestdagen in de klas, in het 

streven van de leerkrachten om leer en leven met elkaar in overeenstemming te brengen. 

 

Om de relatie kerk – school zichtbaar te maken komt af en toe een dominee op bezoek.  

Hij komt o.a. om de preken voor te bereiden voor biddag, dankdag of de themaweek. 

 

3.  De organisatie van het onderwijs 

3.1 Schoolorganisatie 

Op onze school wordt overwegend gewerkt met het leerstofjaarklassensysteem. 

Dat houdt in dat voor iedere groep elk jaar  - en zo mogelijk ook voor iedereen – een 

bepaalde hoeveelheid leerstof wordt aangeboden. Dit heeft als voordeel dat de leerkracht 

aan één groep dezelfde leerstof aanbiedt. 

Het wordt als een nadeel ervaren bij dit systeem dat er minder rekening kan worden 

gehouden met de talenten van ieder kind afzonderlijk. Om dit te compenseren, wordt vaak 

aan de sterkere leerling verdiepings- of verrijkingsstof aangeboden, terwijl de minder sterke 

leerling met behulp van speciale handelingsplannen ondersteund wordt.  

Soms wordt er klassendoorbrekend gewerkt als een leerling een bepaald vak in een andere 

jaargroep volgt. 

Het streven is om zoveel mogelijk leerlingen ‘binnenboord’ te houden. De school staat open 

voor de komst van kinderen met een handicap. In voorkomende gevallen probeert de school 

met behulp van extra formatie ook deze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden (zie ook 

punt 4.5). 

 

Ons streven is er op gericht dat er in een groep 

zo weinig mogelijk leerkrachten werken.  

 

De directie 

De directeur heeft de algehele leiding over het 

schoolgebeuren en onderhoudt de contacten 

met het bevoegd gezag, inspectie, gemeente, 

administratiekantoor, andere scholen en ouders.  

 

Het managementteam 

Ook hebben we een managementteam bestaande uit de intern begeleider, de 

bouwcoördinatoren en de directeur. 

Zij zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het onderwijskundig beleid. 

De directie blijft eindverantwoordelijk. 

 

De groepsleerkrachten 

De groepsleerkrachten geven les aan hun eigen groep en zorgen voor de voortgang van 

het onderwijs. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en kinderen uit hun groep. 

 

De bouwcoördinator   

De bouwcoördinator leidt de bouwvergadering en begeleidt de invoering van 

onderwijskundig beleid in de bouw. Ook verzorgd hij/zij de begeleiding van nieuwe 
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leerkrachten en treedt naar buiten als contactpersoon naar de ouders t.b.v. onderwijskundige 

zaken. 

 

De interne begeleider  

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de organisatie van alle zaken rondom de 

speciale leerlingbegeleiding in onze school. 

 

De ICT´er  

Deze heeft een aantal taken in het kader van het gebruik van de computer o.a. 

 het beheer van de programmatuur en apparatuur. 

 het ondersteunen van collega’s bij het gebruik van de computer. 

 het informeren van de collega’s op dit gebied. 

 

3.2 Samenstelling van het team 

Zie de jaargids als bijlage van de verjaardagskalender.  

 

3.3 Benutten van de verplichte onderwijstijd 

De overheid heeft bepaald dat jonge kinderen minder uren naar school moeten dan oudere. 

Een schooldag mag maximaal vijf en een half uur duren. De eerste vier jaar gaan de 

kinderen 3520 uur naar school. Per jaar is dat gemiddeld 880 uur. 

De laatste vier jaar 4000 uur, dat is gemiddeld 1000 uur. 

De school doet er alles aan om het volgen van de lessen door de leerlingen mogelijk te 

maken. Bij ziekte of andere redenen van afwezigheid van een leerkracht wordt de directeur 

tijdig geïnformeerd om vervanging te kunnen realiseren. 

Het bestuur is in dezen zeer actief door bij herhaling advertenties te plaatsen voor 

invalkrachten. 

 

3.4 Schooltijden 

Zie de jaargids als bijlage van de verjaardagskalender. 

 

3.5 Sporttijden 

Zie de jaargids als bijlage van de verjaardagskalender.  

 

3.6 Vakantierooster 

Zie de jaargids als bijlage van de verjaardagskalender. 

 

3.7 Schoolregels 

Zie jaargids als bijlage van de verjaardagskalender. 

 

3.8. Activiteiten voor kinderen 

3.8.1 Activiteiten in de onderbouw 

De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van de 

lokalen en de manier van werken is anders. Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit de 

kring. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan groepstafels, in de hoeken, in de speelzaal 

en op het schoolplein.  
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In groep 1 (4/5-jarigen) ligt de nadruk op het wennen aan de school. Er is veel aandacht 

voor gewoontevorming, regelmaat en groepsklimaat. Leren gebeurt vooral door spelen. In 

groep 2 gaat dit proces gewoon door. Hier kan de rol van de leerkracht meer de sturende 

kant opgaan.  

Alles is in deze beide groepen gekoppeld aan thema's (projecten) zoals de herfst, het huis, 

de winkel, het voorjaar enz. Op een nauwelijks merkbare manier worden de leer- en 

vorminggebieden in de thema's aangeboden (wie in de poppenhoek speelt is bezig met 

taalontwikkelingen, wie een lotto gebruikt leert daarmee getallen en kleuren).  

In de onderbouw wordt gewerkt met de methode Schatkist. 

 

Er is veel aandacht voor de voorbereiding op de hoofdvakken taal en rekenen. Daarnaast 

krijgen de volgende ontwikkelingsgebieden de aandacht: 

 Sociale en emotionele ontwikkeling: 

samenspel, buitenspel, gezelschapsspelen en kringspelen. 

 Motorische ontwikkeling: 

a. Grove motoriek: gymles, constructiemateriaal en knutselen zoals verven. 

b. Fijne motoriek: tekenen, knippen, plakken, kralen rijgen, mozaïek e.d. 

 Zintuiglijke ontwikkeling:  

puzzels, lotto’s, domino, mozaïek en muziek. 

 Taalontwikkeling:  

Voorlezen, opzegversjes, praatplaten, leeshoek en poppenkast. 

 Beginnende geletterdheid 

Aanbieden van de letters en schriftoriëntatie 

 Beginnende gecijferdheid 

Aanbieden van de getallen, omgang met 

hoeveelheden. 

De school vindt het belangrijk dat een kind 

ruimschoots de tijd krijgt om spelend te leren. 

Succes in groep 3 kan pas verwacht worden als 

de leerling er aan toe is. Het is soms beter 

groep 1 of 2 nog eens over te doen, dan de hele 

schoolperiode op de tenen te moeten lopen. De 

school werkt er aan de overgang van 2 naar 3 

vloeiend te laten verlopen.  

 

3.8.1.1 Werken met ontwikkelingsmateriaal 

In de lessen wordt aandacht besteed aan tekenen, boetseren, knippen en plakken, vouwen, 

borduren, verven, scheuren en werken met kosteloos materiaal. Bij de jongste kleuters ligt 

de nadruk in het begin veelal op het aanleren van de verschillende technieken en de omgang 

met de materialen. Bij de oudste kleuters wordt de opdracht uitgebreid. Hier komen ook de 

specifieke opdrachten aan de orde voor het voorbereidend rekenen, lezen en schrijven.  

Er wordt gewerkt met een planbord. Op speelse wijze leren de kinderen zelf initiatieven te 

nemen. Ze dragen op deze manier al verantwoordelijkheid en dit geeft hen veel voldoening 

en zelfvertrouwen. 

Een greep uit het ontwikkelingsmateriaal: 

 bouwmateriaal: grote en kleine blokken 
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 lotto’s: sorteren naar kleur en vorm 

 constructiemateriaal: lego, duplo 

 puzzels 

 materiaal voor vorm en kleurwaarneming: kralen, mozaïek, synthesepuzzels 

 materiaal voor de tastontwikkeling 

 materiaal voor het voorbereidend rekenen 

 materiaal voor het voorbereidend taalonderwijs/lezen 

 materiaal voor het voorbereidend schrijven 

 

3.8.1.2 Taalontwikkeling 

Taal is in de kleutergroepen een belangrijk communicatiemiddel. Door middel van verhalen 

en gesprekken brengen we het kind in contact met nieuwe gebeurtenissen en we komen 

tegemoet aan de kinderlijke fantasiewereld, waarin nog alles mogelijk is. 

En door het spreken heen leren we samen onze gedachten te verwoorden en contacten te 

leggen met een sociale betekenis. Verder is de taal een wezenlijk onderdeel van de 

intellectuele en emotionele ontwikkeling. Mogelijkheden zijn o.a. gesprekken (zowel in de 

grote als in de kleine kring), opzegversjes, werken met materialen voor voorbereidend lezen, 

poppenkast, prentenboeken, de leeshoek en het spel in de “hoeken”. 

Om er voor te zorgen dat de school de leerlingen wat deze ontwikkeling betreft goed kan 

inschatten, worden de leerlingen van groep 2 na toestemming van de ouders door een 

logopedist gescreend. 

 

3.8.1.3 Voorbereidend rekenen 

Al in de kleuterbouw vindt het voor bereidend rekenonderwijs plaats. Weliswaar hebben de 

kleuters geen rekenboeken, maar het eerste verzamelen, verdelen, sorteren, tellen en 

ordenen van hoeveelheden is de basis voor het latere rekenen. 

 

3.8.2 Activiteiten in groep 3 t/m 8 

Vanaf groep 3 werken we op een andere manier met kinderen. Ook de inrichting van de 

lokalen is anders. In de lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan 

de verschillende vakken besteden. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins per leerjaar 

kunnen verschillen. 

De computer neemt een steeds belangrijkere plaats in, in het onderwijs. We hebben in onze 

school een netwerk met 33 computers. De computer wordt gebruikt ter ondersteuning van 

het onderwijs bij veel vakken. 

3.8.2.1 Bijbelse geschiedenis 

De schooldag wordt begonnen met een les uit de bijbelse geschiedenis. Waar mogelijk 

wordt de bijbelse boodschap geïntegreerd in de dagelijkse gang van zaken op school. We 

gebruiken hierbij de methode “Levend Water”. 

De bijbelles vormt het uitgangspunt voor het hele leerproces: "God liefhebben boven alles 

en de naaste als uzelf", is geen zaak voor de zondag alleen. 

Om de bijbelkennis te vergroten staat de vertelling centraal. Hierbij wordt de methode 

“Levend Water” gebruikt. Er wordt minstens 3x per week uit de bijbel verteld. Vanaf groep 

7 wordt ook lx per week aandacht gegeven aan de geschiedenis van de kerk. Verder wordt 

er volgens een vastgesteld rooster iedere week een psalm/gezang aangeleerd. De kinderen 
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behoren zowel tekst als melodie te kennen. De kinderen uit de bovenbouw (vanaf groep 6) 

leren ook regelmatig een les uit de bijbelse geschiedenis.  

3.8.2.2         Nederlandse taal 

Het “moedertaalonderwijs” zien we als een heel belangrijk onderdeel van ons 

onderwijsprogramma. Taal is in onze visie een instrument dat de kinderen in bijna alle 

dagelijkse situaties nodig hebben. Het taalonderwijs is veelomvattend. De woordenschat 

wordt uitgebreid, er is aandacht voor het verwoorden van ideeën, voor de spelling en voor 

het luisteren naar elkaar. Behalve schriftelijk taalwerk, leren de kinderen ook verhalen 

schrijven, spreekbeurten houden en werkstukken maken. 

 

Het taalonderwijs in groep 3 is geheel ingebed in het leesonderwijs van onze methode 

“Veilig leren Lezen”. De groepen 4 t/m 8 werken met de nieuwe taalmethode “Taalverhaal”. 

 

3.8.2.3          Schrijven 

Met het schrijven willen we bereiken dat de kinderen een goed en vlot handschrift 

ontwikkelen. In groep 3 komt het technisch schrijven aan de orde. We maken op school 

gebruik van de methodes “Pennenstreken en Schrift”. In groep 3 schrijven de kinderen in 

het begin met een potlood, daarna met een (vul)pen. Voor linkshandige kinderen zijn er 

speciale vulpennen. 

In de groepen 3 t/m 8 wordt het handschrift geoefend volgens de schrijfmethode. Het doel is 

in de eerste plaats een licht hellend schrift. 

Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot 

handschrift krijgen, als middel om met elkaar te communiceren. In de hogere groepen 

maken de kinderen ook kennis met andere schrijfvormen, zoals het blokschrift. 

3.8.2.4 Lezen 

In groep 3 wordt gestart met het eigenlijke leerproces m.b.v. de methode “Veilig Leren 

Lezen”. Alle gereformeerde scholen binnen de vereniging beschikken over dezelfde 

methode voor aanvankelijk lezen.  

In groep 4 en 5 gebruiken we, sinds  het cursusjaar 2010-2011, de methode voor voortgezet 

technisch lezen ' Estafette'.  

Naast het technische lezen is er veel aandacht voor begrijpend lezen.  

Op de Mr. Groen van Prinstererschool werken we vanaf groep 4 met de methode 

“Nieuwsbegrip”. Via internet worden actuele teksten aangeboden. 

De methode biedt de leerlingen zaken aan die o.a. bij de vervolgstudie van groot nut kunnen 

zijn, zoals samenvatten van een tekst, het doorzien van de bedoeling van de schrijver, het 

formuleren van een eigen mening over een tekst enz.  

3.8.2.5 Engels 

In alle groepen wordt Engels gegeven.. Daarbij maken we gebruik van een methode.. De 

bedoeling van de methode is vooral om in de dagelijkse praktijk de Engelse taal op een 

eenvoudige manier toe te passen. De onderwerpen zoals: in de winkel, klokkijken, de weg 

wijzen, t.v. kijken enz. sluiten daarbij aan.  
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3.8.2.6 Rekenen en wiskunde 

Op de Mr. Groen van Prinstererschool gebruiken we van groep 3 tot en met groep 8 de 

methode ‘Pluspunt’.  

De methode is realistisch. Hij gaat uit van het dagelijkse leven en biedt niet alleen rijtjes 

sommen aan. De methode bevordert het zelfstandig 

werken en biedt de mogelijkheid om de problemen op 

verschillende manieren op te lossen. Over het 

algemeen gesproken neemt bij deze methode het 

rekenplezier toe. 

Hoewel de methode er vanuit gaat dat iedere leerling 

ermee kan rekenen, blijken er in de praktijk toch 

moeilijkheden te ontstaan bij de “minder sterke” 

leerlingen. Dat komt vooral omdat de methode 

inzichtbevorderend wil zijn. Er wordt tevens een flink 

beroep gedaan op het leesvermogen van de leerstof. Regelmatig evalueert het team welke 

leerlingen hulp dienen te krijgen en hoe dat moet. 

Naast de toetsen die de methode geeft, worden de leerlingen in de groepen 3 t/m 8 tweemaal 

per jaar ´doorgelicht´ met niet methodegebonden CITO toetsen.  

 

3.8.2.7       De zaakvakken: Onderzoekend en ontdekkend leren met Blink (groep 4 t/m8) 

Met de methodes van Blink Wereld gaan kinderen aan de hand van een vraag gestuurd 

lesmodel zelf ontdekken en onderzoeken. Bij aardrijkskunde staan er daarnaast nog 

vakspecifieke vaardigheden centraal. In de lessen beleven kinderen de wereld en bepalen ze 

hun eigen standpunt in de wereld. Bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe mensen in andere 

landen en werelddelen leven, te ontdekken wat er zo bijzonder is aan de Nederlandse cultuur 

en wat er gebeurt als je samen speelt dat je de Europese Unie bent.  

Alle 21st century skills komen op deze manier geïntegreerd aan bod in de lessen.  

 

Binnenstebuiten, eigentijds en grenzeloos zijn de eerste digitale lesmethodes natuur en 

techniek, aardrijkskunde en geschiedenis voor de basisschool waarin het bereiken van de 

leerling het uitgangspunt is. In de methode zijn de laatste inzichten uit hersenonderzoek 

verwerkt over hoe kinderen leren en zich optimaal ontwikkelen. 

 

Binnenstebuiten (natuur en techniek): 

Elke les geeft een nieuwe uitdaging: Hoe kun je een tornado maken? Hoe erg is het wanneer 

jouw favoriete dier uitsterft? Hoe kun je veilig een stroomdraad aanraken? Binnenstebuiten 

laat kinderen stap voor stap ontdekken en ervaren. Met prachtige foto’s, grappige filmpjes 

en haalbare proeven en onderzoekjes. Waarna ze de wereld nooit meer hetzelfde zullen zien. 

 

Eigentijds (geschiedenis): 

Deze methode brengt geschiedenis dichtbij met spannende verhalen die je als leerkracht zelf 

voorleest of vertelt, en met platen op het digibord waarin je steeds nieuwe dingen ontdekt. 

De methode zuigt kinderen de geschiedenis in door de spannende verhalen en sprekende 

illustraties. Verschillende tijden worden bijna letterlijk ingeprent op het netvlies van de 

leerlingen. Ook de bijbehorende muziek, stemmen en geluiden helpen leerlingen om zich te 
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verplaatsen in een andere tijd. Alsof Floris de Vijfde gisteren nog in zijn Muiderslot 

gevangen zat. 

 

Grenzeloos (aardrijkskunde):  

Elke les bevat een nieuwe uitdaging; een vraag die leerlingen zelf gaan beantwoorden. Hoe 

komt een fossiel van een zeedier bovenop een berg? Wat zit er eigenlijk in een kroket? Hoe 

helpt een satelliet bij het maken van een plattegrond? Grenzeloos laat kinderen stap voor 

stap ontdekken en ervaren. Met prachtige foto’s, duidelijke animaties en praktische doe-

opdrachten. Zo wordt aardrijkskunde tastbaar voor leerlingen. De wereld wordt hún wereld. 

 

Topografie: 

TopoMaster is een spannende online game waarmee kinderen topografie leren. De game is 

samen met National Geographic Junior ontwikkeld en bevat prachtig beeldmateriaal en 

aansprekende informatie. Door topografie te oefenen met bijzondere weetjes van onder 

andere dieren, gebouwen en het landschap onthouden leerlingen de toponiemen beter. 

 TopoMaster bestaat uit drie onderdelen: Nederland, Europa en de wereld die elk weer 

uit meerdere levels bestaan. Elk level bestaat uit quizvragen, locatievragen en 

bonusvragen. Game-elementen zoals het vrijspelen van levels, highscores, 

bonusvragen en het verbeteren van status maken TopoMaster avontuurlijk en zorgen 

dat herhaling op natuurlijke wijze is ingebouwd. Alle 300 toponiemen uit de lijst van 

het Cito komen aan bod en worden voor kinderen meer dan alleen een stip op de 

kaart. 

 Leerlingen kunnen op school of thuis op pc, laptop of tablet de TopoMaster spelen. 

De resultaten van de kinderen zijn voor leerkrachten inzichtelijk via Blink Studio, het 

online leerlingvolgsysteem van Blink Educatie. Bij TopoMaster worden ook extra 

toetsen aangeboden, aansluitend bij de Cito-toets topografie. Deze kunnen digitaal 

worden verwerkt, maar ook op papier. 

 

3.8.2.8.        Verkeer 

Voor groep 4 gebruiken we “Wijzer op Weg” en voor de groepen 5 t/m 8 de 

verkeerskranten van “Veilig Verkeer Nederland”. In groep 8 bereiden we ons voor op het 

landelijke theorie- en praktijkexamen. 

 

3.8.2.9           Bewegingsonderwijs 

In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. De kleuters spelen 

bij mooi weer op het schoolplein en bij slecht weer in het speellokaal.  

Vanaf groep 3  krijgen de kinderen gymles in  een gemeentelijke gymzaal. De gymlessen 

staan onder leiding van de eigen leerkracht. 

We doen ook elk jaar mee aan diverse sportieve buitenschoolse activiteiten zoals het dam- 

of schaaktoernooi, handbaltoernooi, het waterpolo toernooi en de sportdag. 

 

3.8.2.10        Creatieve vakken 

Vanaf groep 3 besteden we zo’n 2 uur per week aan tekenen en handvaardigheid. Creatieve 

vakken brengen evenwicht in het lesprogramma. We zien deze lessen niet louter als 
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ontspanning. Ook hier wordt lesgegeven en streven we kwaliteit na, waarbij het uiten van 

jezelf een heel belangrijke plaats inneemt. Iets wat u ook kunt zien als u onze school 

doorwandelt en de klas van uw kind bezoekt. 

In de groepen 1 en 2 is de creatieve vorming geïntegreerd in het totale programma. 

 

Voor de groepen 6 t/m 8 wordt soms een crea-middag ingesteld. De leerlingen kunnen in 

kleine groepjes allerlei creatieve activiteiten volgen. Hierbij is de inzet van ouders 

onmisbaar. 

 

3.8.2.11          Projectweek 

We houden 1x per twee jaar op onze school een projectweek rondom een bepaald thema. 

Tevens is er ter afsluiting van het project een inloopavond waar een ieder van harte welkom 

is.  

 

3.8.2.12         Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling we stimuleren gebruiken we de methode van de 

“Kanjertraining”. De onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: 

zelfvertrouwen, respect, omgaan met conflicten. De sociaal-emotionele ontwikkeling van 

alle leerlingen wordt in kaart gebracht in het volgsysteem “Zien”. 

Ook op deze manier hopen we onze kinderen te leren goed met elkaar om te gaan. 

 

3.8.2.13  Seksuele vorming: Wonderlijk gemaakt groep 1 t/m 8        

Waarom seksuele vorming bij kinderen? 

Seksuele vorming is een vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding. In de ontwikkeling 

naar de volwassenheid, hebben kinderen een voorbeeld en begeleiding van opvoeders nodig. 

De seksuele ontwikkeling hoort als vanzelfsprekend bij de ontwikkeling van kinderen. 

Kinderen kunnen deze weg nog niet alleen gaan. We 

willen hen de juiste richting wijzen. 

 

Waarom seksuele vorming op school?  

Op een zuivere en normale manier over deze 

onderwerpen met leeftijdgenoten leren te praten. Dat is 

wat kinderen op school onder leiding van de leerkracht 

doen. Thuis heeft de ouder alleen zijn eigen kind(eren) 

en op straat is er weinig sturing van volwassenen. 

 

De basisschool is een goede plek voor toerusting en voorlichting voordat kinderen naar de 

middelbare school gaan, omdat vrijwel alle kinderen op de basisschool bij elkaar komen. 

Niet in alle gezinnen komt seksualiteit (goed) aan de orde. 

 

Weerbaarheid versterken van kinderen en hen helpen om hulp te vragen als ze geen veilige 

thuissituatie hebben of zelfs misbruikt worden, gebeurt door de aandacht voor seksuele 

vorming op school. 
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Waarom een methode voor seksuele vorming? 

Leerkrachten ervaren soms handelingsverlegenheid als het gaat om seksuele voorlichting en 

toerusting van hun leerlingen. Toch is het een te belangrijk onderwerp om het over te slaan 

op de basisschool. Een methode met heldere doelstellingen en uitgewerkte activiteiten helpt 

de leerkrachten om dit belangrijke onderwerp toch aan de orde te laten komen. 

Waarom Wonderlijk gemaakt? 

Er zijn veel boeken, methodes en lessen over seksuele vorming bij kinderen en jongeren 

verkrijgbaar. Lang niet alles daarvan is direct bruikbaar voor lesgeven vanuit christelijke 

uitgangspunten. 

Wonderlijk gemaakt is geschreven vanuit een christelijke levensvisie. In de Bijbelse en 

pedagogische visie in Wonderlijk gemaakt wordt seksuele vorming ingebed in het geheel 

van christelijke opvoeding. 

3.9 Doelen van het onderwijs 

De scholen krijgen geld van de overheid. Om dat te ontvangen moet de school aan eisen 

voldoen geformuleerd in de “Wet op het Primair Onderwijs”. Ook heeft de overheid 

kerndoelen vastgesteld. Die kerndoelen zijn in de moderne methoden die de school gebruikt 

verwerkt. De relatie kerndoel-methode is van groot belang. Voorbeeld van een kerndoel bij 

begrijpend lezen is: de leerlingen kunnen de hoofdzaken van een informatieve tekst 

weergeven. Voorbeeld bij gymnastiek: de leerlingen kunnen klauteren en klimmen op 

toestellen. 

De overheid heeft de ruimte gegeven om eigen aanvullingen op de kerndoelen te 

beschrijven. De aanvullingen zijn vooral gericht op de christelijke identiteit van onze 

school.  

Voorbeeld van een kerndoel natuur, waaronder biologie: Beseffen dat God de mensen heeft 

opgedragen om Zijn schepping in verantwoordelijkheid  te beheren en te ontplooien. 

Op dit moment worden de referentiekaders in het onderwijs ingevoerd. De onderwijsdoelen 

zijn hierin omschreven in niveaus 

3.10 Computers 

Op school maken we ook gebruik van computers. Op elke school is een ICT-coördinator 

aangesteld. De ICT-coördinator heeft een schoolspecifiek beleidsplan opgesteld.  

Op school is een netwerk aangelegd. Aan het netwerk hangen 33 computers. Elke leerkracht 

heeft voor zijn/haar administratie en voorbereiding een computer in het lokaal staan. Ook 

voor de leerlingen staan de computers in de lokalen (of in de gang). 

Voor het computeronderwijs zijn leerlijnen opgesteld die aansluiten bij de eindtermen van 

het basisonderwijs: Wat moeten de leerlingen aan het eind van de basisschool beheersen. 

Via onze wifi draaien 30 chromebooks in “de cloud”. 

 

3.11 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw 

De school bestaat uit negen groepslokalen, twee hallen en een speellokaal.  

In de grote hal worden de bijeenkomsten met de ouders gehouden. 

De leerlingen die speciale hulp krijgen van de klassenassistent krijgen les in de RT-ruimte. 

Ouders die de directeur willen spreken worden ontvangen in de directie kamer. 
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3.12 Samenwerking met andere scholen 

 Via het K(lein) D(irectie) B(eraad) is er maandelijks overleg met de andere geref. 

scholen in ons dorp.  

 Via het G(root) D(irectie) B(eraad) is er regelmatig overleg tussen alle basisscholen 

in ons dorp. 

 Via het samenwerkingsverband is er regelmatig en intensief overleg met de geref. 

scholen in de regio-midden. 

 Met de PABO in Zwolle en Ede bestaan afspraken betreffende het begeleiden van 

studenten. Daarom zijn er regelmatig stagiaires bij ons op school aanwezig. 

 Verder zijn er contacten met het Voortgezet Onderwijs en  “De Werf”, school voor 

Speciaal Basisonderwijs.  

 

3.13  Project en excursies 

Elk jaar wordt in de maanden oktober en januari de themaweken gehouden waarin de 

triangel, kerk/school/gezin duidelijk naar voren komt. Tijdens deze week wordt extra 

aandacht gegeven aan een bijbels onderwerp. Over dit onderwerp wordt zondags tijdens de 

eredienst gepreekt. 

Eenmaal per twee jaar wordt een projectweek gehouden. Het betreft een project waaraan de 

hele school werkt.  

De ervaring met een project is, dat deze vorm van onderwijs - via allerlei vakken wordt het 

hetzelfde thema behandeld - bij de meeste leerlingen goed aanslaat. 

De excursies, die groepsgewijs plaatsvinden, zijn bedoeld om het gegeven onderwijs te 

ondersteunen.  

 

 

4. Zorg voor leerlingen 

4.0 Inleiding 

Er is de school veel aan gelegen om de kinderen de mogelijkheden voor een goede 

ontwikkeling aan te bieden. Daarom werkt de school bij voorkeur met 1 of 2 leerkracht(en) 

per groep. 

Voor deze duobanen functioneert er een samenwerkingsprotocol, waardoor goed onderwijs 

wordt gegarandeerd. 

 

4.1 Als uw kind niet graag naar school gaat 

Als uw kind niet graag naar school gaat, willen we graag met u praten om er achter te 

komen wat de reden daarvan is. Misschien kunnen wij op school maatregelen treffen ter 

verbetering. Graag naar school gaan is de basis van al het leren. Er is door de school een 

pestprotocol opgesteld waarin het team afspraken gemaakt heeft hoe op school wordt 

omgegaan met pesten. 

4.2 Opvang van nieuwe leerlingen in de school 

Voordat kleuters de school gaan bezoeken worden ze uitgenodigd voor een 

kennismakingsmoment. Op de uitnodiging is ook de instroomdatum vermeld. 

Verantwoordelijk voor deze gang van zaken is de leerkracht van groep 0 of 1. 
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Betreft het een tussentijdse aanmelding in een van de groepen dan zal de leerkracht van de 

groep waarin het kind hoort, het aanspreekpunt zijn voor een eventueel 

kennismakingsbezoek. Daarbij kan ook het klaslokaal bekeken worden. 

In de maand juni worden de ouders die hun eerste kind voor het komende cursusjaar 

aangemeld hebben, uitgenodigd op een informatieavond. Op deze avond zullen de 

betreffende leerkrachten en de directeur de ouders informeren over allerlei schoolzaken. 

4.3 Volgen van de ontwikkeling van kinderen in de school 

De kleuters worden gevolgd door middel van observaties en cito toetsen, die worden 

vastgelegd in een leerlingvolgsysteem (LVS). Vanaf het cursusjaar 2011-2012 volgen we de 

leerlingen d.m.v. het observatiesysteem KIJK. Vanaf groep 3 doen we dit met het 

observatiesysteem ZIEN.  

Het niveau van technisch lezen wordt bepaald door 

middel van toetsen.. 

In de reken- en taalmethoden  zijn eigen toetsen 

opgenomen.  

Daarnaast zijn er niet methodegebonden  toetsen 

(Cito-LOVS) voor begrijpend lezen, spelling en 

rekenen. Alle toetsgegevens worden op school 

opgeslagen in Parnassys en bewaard. Daarnaast 

houden we ook in Parnassys de scores op de 

methodetoetsen voor rekenen, taal, spelling en 

begrijpend lezen bij. 

Aan het eind van de basisschool in groep 8 maken de leerlingen het Drempelonderzoek en 

de eindtoets basisonderwijs. Deze middelen worden, naast het advies van de school, 

gebruikt voor het bepalen van het vervolgonderwijs. 

 

Van elk kind wordt een leerlingendossier opgebouwd. Daarin worden gegevens bijgehouden 

over de behaalde leerresultaten, toetsuitslagen, e.d. De ouders kunnen een gedeelte van dit 

dossier online bekijken in het ouderportaal van onze administratiesysteem Parnassys. Indien 

noodzakelijk worden gegevens over de thuissituatie ook genoteerd, niet zonder 

uitdrukkelijke toestemming van de ouders. 

De intern begeleider beheert het leerlingendossier. De leerlingen worden als volgt 

besproken: 

 Op de reguliere teamvergadering, meestal een avondvergadering, is er gelegenheid 

leerlingen te bespreken. 

 Iedere leerkracht geeft van tevoren door welke leerling hij/zij besproken wil hebben 

en wat de problemen zijn. 

 Vervolgens worden hierover op de vergadering afspraken gemaakt. 

 N.a.v. deze bespreking bestaat de mogelijkheid om leerlingen in te brengen op het 

schoolbezoek van zorgteam Kompas. Drie keer per jaar komt onze schoolbegeleider 

op school om leerlingen te bespreken met de leerkracht en ib-er. Vooraf wordt aan u 

als ouders toestemming gevraagd of wij uw kind mogen inbrengen op schoolbezoek. 

  

De leervorderingen worden als volgt aan de ouders gerapporteerd: 
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 Leerlingen uit groep 1 en 2 krijgen zo mogelijk 2 x per jaar een rapport, in januari en 

bij de overgang naar de volgende groep (afhankelijk van de instroomdatum van uw 

kind). 

 Leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen 2 x per jaar een rapport, in januari en het 

overgangsrapport en één keer per jaar een tussenrapport in november. 

In de rapporten wordt niet alleen een 'kennis' beoordeling gegeven, maar ook over aspecten 

als belangstelling, inzet, e.d. wordt gerapporteerd.  

Naar aanleiding van het eerste tussenrapport is er in november een spreekavond voor alle 

ouders. Verder is er altijd gelegenheid om een afspraak met een leerkracht te maken. 

 

4.4 Beleid betreffende overgang  

Als het team ervan overtuigd is dat zittenblijven zinvol is, bijvoorbeeld om een leerling de 

leerstof te laten herhalen, of om een leerling sociaal weerbaarder te maken, met name in de 

onderbouw, zal dat af en toe gebeuren.  

Op onze school is het volgende beleid vastgesteld: 

A. Het kan voorkomen dat het voor een kind veel beter is om een bepaalde groep nog 

eens over te doen. Voordat dit besluit genomen wordt, moeten de volgende stappen 

genomen zijn: 

 Uiterlijk 1 januari moet deze leerling al eens besproken zijn op een teamvergadering 

(uitgezonderd leerlingen uit groep 1). 

 Het kind moet ook minstens vanaf 1 januari extra hulp hebben gehad van een R.T.er 

of de groepsleerkracht. 

 Resultaten van toetsen moeten aanwezig zijn. Eventueel ook uitslagen van een 

externe instantie.  

 Ouders moeten tijdig, d.w.z. minstens 4 maanden van te voren, op de hoogte 

gebracht worden van de mogelijkheid van doubleren. Er zal getracht worden de 

ouders van de noodzaak van doubleren te overtuigen. 

 Uiteindelijk beslist de directeur, na overleg met de leerkracht, IB’er en team, uiterlijk 

2 weken voor de zomervakantie. 

 In principe kunnen kinderen die voor januari jarig zijn doorstromen naar groep 2. 

Daarom stellen we halverwege groep 1 ons de vraag of de doorgaande ontwikkeling 

van een kind wel gebaat is bij een overgang naar groep 2 (of dat “verlengd kleuteren” 

misschien een betere optie is). Soms zijn kinderen in groep 1 nog zo gericht op 

spelen en open onderwijssituaties dat de overgang naar groep 2 te abrupt is en geen 

doorgaande ontwikkeling kan garanderen. Soms is er sprake van specifieke 

ontwikkelingsproblemen of ontwikkelingsstoornissen. Dat betekent dat we de 

overgangsbeslissing naar groep 2 zeer overwogen nemen. hetzelfde kan gelden voor 

de overgang naar groep 3. Op school is hiervoor een protocol aanwezig. 

B. Het kan ook voorkomen dat een kind uit b.v. groep 5 de rekenlessen gaat volgen in 

groep 4. Voorbeeld: Aan het eind van groep 4 blijkt dat er geen echte reden is om een 

kind te laten zitten. Alleen voor het vak rekenen scoort het zwaar onvoldoende. We 

kunnen dan besluiten om dit kind de rekenlessen in groep 4 te laten volgen. Dus: Over 

naar 5, behalve voor rekenen. 
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Als besloten wordt een kind te laten zitten, betekent dit tegelijkertijd dat we als team de 

verplichting op ons nemen de betreffende leerling in het doublurejaar extra zorg en aandacht 

te geven. 

 

4.5 Ondersteuning door de Taakeenheid Zorg van de zorgfederatie 

Op 25 mei 2005 is onze Zorgfederatie gefuseerd met de schoolvereniging voor 

gereformeerd speciaal onderwijs te Amersfoort. Daarmee heeft onze federatie ook een 

nieuwe naam gekregen: Zorgfederatie Kompas. 

Doordat de zorgmiddelen nu gebundeld zijn, is er meer mogelijk om leerkrachten op onze 

basisscholen te ondersteunen. Dit kan nodig zijn als er leerproblemen zijn, of andere zorgen 

over de ontwikkeling van uw kind.  

Vanuit de zorgfederatie is er de mogelijkheid ambulante begeleiding aan te vragen n.a.v. 

een hulpvraag van de leerkracht met betrekking tot uw kind. Ervaren leerkrachten uit het 

SBO en orthopedagogen zijn daarvoor beschikbaar. 

Wanneer voor uw kind die extra begeleiding nodig is, wordt u daar natuurlijk van op de 

hoogte gebracht. Vooraf geeft u toestemming middels een ouderverklaring. Er wordt een 

begeleidingsplan  opgesteld. U krijgt inzage in dat plan. 

4.6 Zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

Onze school besteedt veel aandacht aan de zorg en de begeleiding van de leerlingen. 

Elke leerling wordt cognitief gevolgd met hulp van het cito-leerlingvolgsysteem en sociaal-

emotioneel met het observatiesysteem KIJK (gr 1 en 2) en ZIEN (groep 3-8). 

Het totaalbeeld van de leerling bepaalt de onderwijsbehoefte van de leerlingen. 

Wij zijn bezig om handelingsgericht te gaan werken op school. Wat heeft deze groep, deze 

leerling, nodig om zich verder te ontwikkelen. Dit is een meerjarig ontwikkeltraject. 

Er wordt gewerkt met een groepsplan voor een bepaalde periode. In het groepsplan staat 

vermeld aan welke doelen er gewerkt wordt in die periode. Op dit moment zijn we bezig 

met het ontwikkelen van het groepsplan voor rekenen. 

 

Leerlingen die bepaalde leerstof onvoldoende beheersen, worden geclusterd en krijgen naast 

hun basisstof extra ondersteuning voor die onderdelen die onvoldoende beheerst worden. 

Leerlingen die meer aan kunnen, krijgen naast hun basisstof uitdagende en verdiepende 

leerstof aangeboden.  

 

Daarnaast vinden besprekingen plaats met de ib-er. 

Dit kan zijn n.a.v. de cito uitslagen, maar ook als er 

zich “problemen”voor doen met de leerling. 

De ib-er bewaakt de zorg, maar elke leerkracht is 

zelf verantwoordelijk voor zijn/haar leerlingen. 

Hij/zij kan op elk moment de ib-er inschakelen om 

de zorg te delen en te overleggen wat te doen.  

 

Soms is het nodig dat een leerling op een schoolbezoek met de schoolbegeleider  van 

zorgteam Kompas wordt besproken. Deze bespreking kan leiden tot verder onderzoek door 

zorgteam Kompas of een andere instantie.  
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Ook is het in bepaalde gevallen mogelijk om ambulante begeleiding vanuit het sbo te 

krijgen.  

Het diagnosebeeld kan aanleiding geven tot het opstellen van een uitgebreid handelingsplan. 

Op deze manier wordt er een weg uitgestippeld, waarmee we de hulpvraag van de leerling 

voldoende hopen te beantwoorden. 

Van te voren worden evaluatiemomenten afgesproken, zodat het plan kan worden 

gecontinueerd of bijgesteld. 

Op grond van de resultaten kan het mogelijk zijn dat extern onderzoek door de 

schoolbegeleidingsdienst gewenst is. Daarbij denken we ook aan externe ondersteuning 

door PAB (Preventieve Ambulante Begeleiding vanuit het samenwerkingsverband) en kort 

onderzoek door de schoollogopedist. 

Extern onderzoek door “zorgteam Kompas” kan alleen op een schoolbezoek (3x per jaar) 

worden aangevraagd. 

Bij bovengenoemde acties, zoals het inschakelen van “zorgteam Kompas”, wordt aan de 

ouders tevoren verzocht hun instemming te betuigen. De rapportage van “zorgteam 

Kompas” wordt aan de ouders verstrekt en toegelicht. Om de ouders zoveel mogelijk bij het 

proces te betrekken dat voor hun kind gewenst is, wordt door de leerkracht regelmatig 

informatie verschaft. Van de ouders wordt verwacht dat zij van hun kant meeleven met de 

verdere ontwikkelingen en opvallende zaken van thuis aan de school doorgeven.  

Indien nodig wordt voor deze leerlingen na het (externe)onderzoek opnieuw een 

handelingsplan gemaakt. Zij volgen dan voor een bepaald onderdeel een op hen 

toegesneden methode.  

 

In het begeleidingsproces kan het gebeuren dat de ouders, soms via de schoolarts, het advies 

krijgen externe hulp te vragen bij Fornhese, Eleos,(Gliagg), Riagg of logopedist. Om de 

ouders te steunen blijkt het soms noodzakelijk dat de IB-er of de schoolleider eveneens gaan 

deelnemen aan het overleg dat er voordien al met de leerkracht was.  

 

4.7 Ambulante begeleiding 

In sommige gevallen is de extra zorg ontoereikend en is externe hulp noodzakelijk. Te 

denken valt aan leerlingen die moeite hebben met horen, spreken, aanleren en begrijpen van 

taal, maar ook langdurige zieken Zij hebben extra hulp nodig en in sommige gevallen kan 

voor deze leerlingen een onderwijsarrangement aangevraagd worden bij het 

samenwerkingsverband Eemland. 

Ook kunnen we nu nog een beroep doen op de ambulante begeleiding vanuit Auris 

Dienstverlenuing te Houten of Het Rotsoord te Utrecht. 

Deze begeleiders geven ondersteuning aan ouders, leerling en leerkrachten op het gebied 

van auditieve en/of communicatieve problemen, waaronder autisme, slechthorendheid, 

doofheid en ernstige spraak-/taalproblemen. 

Het doel van ambulante begeleiding is om een goede onderwijssituatie te realiseren in het 

gewone basis- en voortgezet onderwijs. Cursussen en voorlichting zijn ook een 

mogelijkheid om dit te bereiken. Hiernaast zijn er mogelijkheden voor ondersteuning 

(eventueel binnen het gezin) bij de opvoeding en begeleiding van het kind of de jongere. 

Voor ambulante begeleiding moeten ouders hun zoon of dochter zelf aanmelden. 

Informatie hierover vindt u op uw school. Ook kunt u informatie vinden op de volgende 

websites: www.auris3bergen.nl, www.recmzw.nl, www.oudersenrugzak.nl. 

http://www.auris3bergen.nl/
http://www.recmzw.nl/
http://www.oudersenrugzak.nl/
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Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken op de volgende telefoonnummers: 

Auris Dienstverlening Houten, 030-6340625 

voor zowel ambulante begeleiding als opvoedingsondersteuning). 

Rotsoord Ambulante Dienstverlening (030) 2525004 

voor ambulante begeleiding. 

 

4.8  Procedure permanente commissie leerlingenzorg (PCL) 

Mocht na alle zorg en inspanning blijken, dat de school haar grenzen voor wat betreft de 

zorg heeft bereikt en het kind het meest gebaat is bij plaatsing binnen de Speciale School 

voor Basisonderwijs (SBO), dan wordt de volgende procedure gehanteerd: 

De aanmelding vindt plaats bij de “Permanente 

Commissie Leerlingenzorg” (PCL) door middel 

van een aanmeldingsformulier, waarop de ouders 

hun visie op de zaak kunnen geven. De school 

verstrekt het bijbehorend onderwijskundig 

rapport. 

De aanmelding – en de invulling van het 

bijbehorend onderwijskundig rapport – geschiedt 

via het daartoe door de PCL ontwikkelde model. 

De PCL beoordeelt op grond van de verstrekte 

informatie waar de leerling het meest op zijn 

plaats is en of de leerling toelaatbaar is tot de SBO. Het gaat dus uitsluitend om een 

verwijzing. De PCL geeft altijd een beschikking af, positief of negatief. De ouders dragen 

zorg voor aanmelding bij een SBO. 

In uitzonderlijke gevallen kan de PCL ook tot een ander advies komen, bijvoorbeeld 

plaatsing op een andere basisschool. De ouders ontvangen dan een negatieve beschikking 

aangevuld met een advies. Tegen de beslissing van de PCL kunnen ouders bezwaar en 

beroep aantekenen. 

 

4.9 Contacten met ouders in het kader van zorgverbreding 

Oudercontacten en procedures rond zorgverbredende maatregelen: 

 Gewoonlijk zijn reguliere contacten toereikend om ouders te informeren over het 

functioneren van hun kind op school. Te denken valt hierbij aan 20 

minutengesprekken, ouderbezoeken, korte telefonische gesprekken. 

 Is er nader onderzoek door een externe deskundige noodzakelijk, dan wordt voor dit 

nader onderzoek toestemming gevraagd. 

 Als een leerling een tweede leerweg moet volgen, dan wordt aan de ouders vooraf 

toestemming gevraagd. 

 Als er na onderzoek door een externe deskundige ingrijpende maatregelen voor uw 

kind getroffen moeten worden, zullen de ouders hiervoor ook toestemming moeten 

verlenen. Dit geldt natuurlijk ook voor een aanmelding bij de Permanente Commissie 

Leerlingenzorg van het samenwerkingsverband en dus ook voor een speciale school 

voor basisonderwijs. 
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4.10 Begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs 

Bij de schoolkeuze wordt steun verleend door de Cito eindtoets die de leerlingen medio 

februari maken. Deze toets bevestigt vaak de al eerder uitgesproken veronderstellingen. Een 

enkele keer vliegt een leerling tijdens zo'n toets “uit de bocht”. De school gaat er dan vanuit 

dat het oordeel van de klassenleerkracht zwaarder weegt dan de momentopname van de 

toets.  

Het Cito schooleindonderzoek voor groep 8 geeft informatie over welke vorderingen er op 

school gemaakt zijn op het gebied van taal, rekenen en informatieverwerking. 

De gegevens van het Cito schooleindonderzoek van de vijf scholen worden jaarlijks 

geclusterd en aan het bestuur en inspectie aangeboden.  

De specifieke schoolgegevens liggen voor de ouders ter inzage en worden in “Het Groentje” 

gepubliceerd. Alle scholengemeenschappen beleggen informatiemomenten voor de ouders. 

De leerlingen die het vervolgonderwijs gaan volgen op het LWOO, worden tevoren getoetst.  

Op de open dagen krijgen de ouders en de leerlingen de gelegenheid de toekomstige school 

te bezoeken. Ook wordt er in januari een onderwijsmarktgeorganiseerd. 

De leerkracht van groep 8 stuurt zijn gegevens over de leerlingen op naar de betreffende 

school. Met de brugklascoördinatoren vindt overleg plaats. In het nieuwe schooljaar krijgt 

de Mr. Groen van Prinstererschool de gegevens toegestuurd omtrent de vorderingen van de 

afgeleverde leerlingen. 

4.11  Veiligheid 

De school moet voldoen aan de door de overheid gestelde ARBO-eisen. Per vier jaar wordt 

een ASV (Algemene School Verkenning) uitgevoerd.  

Aangegeven wordt wat de veiligheidsvoorzieningen moeten zijn zowel binnen als buiten de 

school.  

Op het plein zijn de speeltoestellen voorzien van een aangepaste ondergrond. Binnen de 

school vindt een jaarlijkse controle plaats van de toestellen in het speellokaal. Verder is de 

school verplicht om schadelijke stoffen buiten het bereik van de kinderen te houden. 

Tien minuten voor aanvang van de school en tijdens de pauzes wordt er gesurveilleerd op 

het plein 

 

In overleg met de brandweer is er een ontruimingsplan opgesteld, zodat bij brand op een 

verantwoorde wijze de school ontruimd wordt en de kinderen in veiligheid gebracht 

worden. Dit plan wordt minimaal één keer per jaar geoefend.  

De school heeft een certificaat ontvangen waarop staat dat aan de gestelde eisen is voldaan. 

Aan het eind van het leerjaar wordt in het jaarverslag aangegeven welke zaken 

daadwerkelijk zijn gerealiseerd en welke nog niet.  

4.12  Ziekte van leerlingen 

Als uw kind verhinderd is de school te bezoeken, wilt u daar de school zo spoedig mogelijk 

van in kennis stellen? Graag vóór schooltijd. 

Indien een leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de 

ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen 

voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent 

onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen opgenomen in een academisch 
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ziekenhuis zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening. Voor alle andere 

leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst, 

 

Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor 

goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze 

situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht c.q. mentor. De leerling 

moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. 

 

Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om 

leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in 

stand te houden. 

Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie 

vragen aan de leerkracht c.q. mentor van uw zoon/dochter. Ook kunt u informatie vinden op 

de website van de onderwijsbegeleidingsdienst in uw regio en op de website van Ziezon, 

www.ziezon.nl, het landelijke netwerk Ziek Zijn en Onderwijs. 

 

Beleid m.b.t. langdurig zieken  

De school heeft voor langdurig zieken een procedure vastgesteld. Deze procedure heeft een 

relatie met de zorgprocedure binnen de school. Specifiek voor deze kinderen is vastgesteld 

wanneer is er sprake van langdurige ziekte; wie de contacten met het kind, de ouders 

onderhoudt; wie het besluit neemt tot inschakelen van externe hulp (zorgprocedure) en wie 

verantwoordelijk is voor de uitvoering van het plan, dat opgesteld wordt als externe hulp 

ingeschakeld wordt en deze ook inderdaad noodzakelijk blijkt te zijn. 

  

We hebben i.v.m. de zorg de volgende procedure afgesproken: 

Doelgroep: leerlingen die door ziekte een leerachterstand kunnen oplopen. Deze 

leerachterstand is niet weg te werken door de leerling gedurende een korte periode extra 

ondersteuning te bieden (zoals na een griep of kinderziekte). Het zijn leerlingen met een 

langdurige dan wel chronische ziekte. Ze komen regelmatig niet op school en missen veel 

onderwijs (ziek thuis, ziekenhuisopname of een combinatie hiervan). Hierbij valt te denken 

aan bijvoorbeeld cara, nierziekten, kanker, darmaandoeningen, diabetes, letsel na ongeval, 

reuma, immuunziekten etc.). Uitgangspunt: de eigen school is verantwoordelijk voor het 

onderwijs aan zieke leerlingen. Dit is geregeld bij de Wet Ondersteuning Onderwijs aan 

Zieke Leerlingen (01-08-1999). 

1 De leerling is gedurende een korte tijd afwezig (tot maximaal drie weken): 

De groepsleerkracht is eerste verantwoordelijke voor het contact met de leerling en de 

ouders / verzorgers. Een zieke leerling stelt het contact met de medeleerlingen erg op prijs. 

Mogelijkheden hiervoor zijn: een brief of kaartje per post of e-mail, medeleerlingen laten 

bellen met de zieke leerling, eventueel een bezoekje brengen met een paar klasgenootjes, 

afhankelijk van ziektebeeld huiswerk meegeven / aantekeningen bijhouden etc. De 

groepsleerkracht informeert eventueel in bijzondere situaties de overige teamleden, de 

directie en de IB-er. Als een langere ziekteperiode dreigt, overlegt de groepsleerkracht met 

de IB-er en de directie. 

2 De leerling is gedurende langere tijd afwezig (prognose langer dan drie weken), al 

dan niet na opname in het ziekenhuis: 

De groepsleerkracht meldt de zieke leerling bij directie en IB-er. 
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De groepsleerkracht informeert bij de ouders / verzorgers naar de zieke leerling en 

onderhoudt gedurende de ziekteperiode contact met de leerling en met de ouders / 

verzorgers (mogelijkheden boven) en betrekt de klas bij de zieke leerling. 

De groepsleerkracht onderzoekt samen met de IB-er wat de mogelijkheden zijn om de 

leerling te begeleiden. (huiswerk, minimale leerlijn, wat te doen met proefwerken, 

noodzakelijke aantekeningen/ antwoorden kopiëren en uitleg thuis.) 

De groepsleerkracht stelt een handelingsplan op (in overleg met de IB-er) en de school voert 

dit zelf uit. 

3 Opname in het ziekenhuis: 

De groepsleerkracht informeert in wat voor ziekenhuis de leerling is opgenomen: 

academisch of regionaal. 

Bij een opname in een academisch ziekenhuis verzorgt de Educatieve Voorziening het 

onderwijs. het verdient aanbeveling als thuisschool contact te onderhouden met de 

Educatieve Voorziening. 

De overige ziekenhuizen beschikken niet over een Educatieve Voorziening. Bij een langere 

opnameduur in een regionaal ziekenhuis kan de thuisschool 

in samenwerking met Marant de mogelijkheden onderzoeken 

om het onderwijs in het ziekenhuis te laten plaatsvinden. 

Bij terugkeer van de leerling naar de school: 

Samen met de leerling en met de ouders wordt bekeken hoe 

de terugkeer op school zo prettig mogelijk kan verlopen. 

Hierbij spelen zowel didactische als sociaal-emotionele 

overwegingen een rol. 

 

4.13   Medische gegevens 

Als uw kind voor het eerst de school komt bezoeken, dan 

wordt u verzocht o.a. een formulier met medische gegevens 

in te vullen. Het gaat hier om voor de school en voor uw kind belangrijke gegevens. Mocht 

hierin na verloop van tijd verandering komen, dan verwacht de school, dat u dit doorgeeft 

aan de betrokken leerkracht. 

4.14 Hoofdluis 

Heeft uw kind hoofdluis, ook dan graag een seintje naar school. Overigens geeft de school 

informatie over de bestrijding van luizen. 

Eén keer per 8 weken is er een hoofdluiscontrole, die wordt uitgevoerd door een groep 

ouders. Alle leerlingen vanaf groep 1 krijgen een luizenzak. Hierin worden de jassen van de 

kinderen opgeborgen.  

 

4.15 Infectieziekten 

De school wordt graag ingelicht als kinderen bof, buiktyfus, difterie, dysenterie, geelzucht, 

kinkhoest, mazelen, meningitis, paratyfus, polio, rode hond, schurft, t.b.c. of tetanus hebben. 

Met dat gegeven kunnen anderen gewaarschuwd worden. Ook de GGD moet hiervan op de 

hoogte gebracht worden. Wilt u dit doorgeven bij de ziektemelding van uw kind? 
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4.16 Rouwverwerking 

Op school is een draaiboek rouwverwerking aanwezig. Met behulp van dit draaiboek kan in 

voorkomende gevallen gehandeld worden. 

4.17 Vertrouwelijke gegevens 

Door bestuur en overheid zijn regels gesteld om ervoor te zorgen dat met vertrouwelijke 

gegevens zorgvuldig wordt omgegaan. 

 

4.18 De GGD voor kinderen in het basisonderwijs 

De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, 

jongeren en hun ouders om hen te adviseren en te ondersteunen bij 

gezond opgroeien. De GGD onderzoekt alle kinderen op verschillende leeftijden. Dit om 

eventuele problemen te signaleren, maar vooral om kinderen en hun ouders tijdig te 

ondersteunen bij eventuele vragen of problemen. De GGD werkt nauw samen met andere 

professionals die zich inzetten voor de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen. 

Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat 

uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ. 

 

Gezondheidsonderzoeken 

U krijgt als ouder van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De 

gebruikelijke preventieve onderzoeken vinden plaats op school. In principe is het eerste 

onderzoek in de basisschool leeftijd het onderzoek in groep 2, daarna in groep 7. Na het 

onderzoek wordt u schriftelijk geïnformeerd over de uitkomst. Hierbij staat ook vermeld of 

er nog een vervolg afspraak wordt aangeboden met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. 

U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen.  

 

Spreekuur jeugdarts / jeugdverpleegkundige 

De spreekuren vinden plaats op de GGD locatie. U kunt er terecht met vragen over de 

ontwikkeling of gezondheid van uw kind of voor onderzoek of een gesprek.  

U krijgt een uitnodiging voor het spreekuur, als: 

- Het onderzoek op school aanleiding geeft tot een vervolg onderzoek of een gesprek. 

- De leerkracht zich zorgen maakt, en in overleg met u een afspraak op het spreekuur 

voorstelt en dit doorgeeft aan de GGD. 

 

Daarnaast kunt u natuurlijk altijd zelf een afspraak maken. 

 

Inloopspreekuur (0-12 jaar) 

Heeft u zelf nog vragen over de gezondheid of ontwikkeling van uw kind? De 

Jeugdgezondheidszorg biedt inloopspreekuren aan voor ouders met kinderen van 0-12 jaar.  

Hier kunt u zonder afspraak terecht voor: 

• Het stellen van vragen over de gezondheid en  

 ontwikkeling van uw kind  

• Een keer extra wegen en/of meten 

• Voedingsadvies  

 

Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen 
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De GGD biedt ook een telefonisch spreekuur. U wordt dan zo mogelijk dezelfde dag nog 

teruggebeld door een jeugdverpleegkundige. Bel hiervoor naar  033 – 4600046.  

Daarnaast biedt de GGD opvoed- ondersteuning via de e-mail: opvoedvragen@ggdru.nl en 

de mogelijkheid om te twitteren met de jeugdarts via @deschoolarts. 

 

Vaccinaties DTP en BMR 

De GGD voert het rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij kinderen worden ingeënt tegen 

een aantal infectieziekten zoals bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio. In het 

jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren. 

Kinderen krijgen twee vaccinaties. De DTP prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-

prik tegen bof, mazelen en rode hond. 

 

4.19 Verwijsindex risicojongeren(VIR) 

Het kan voorkomen dat er gedurende de schoolloopbaan van uw kind zorgen ontstaan. 

Bijvoorbeeld: zorgen over de leerprestaties of het gedrag. Indien er zorgen zijn, bespreken 

we die binnen onze interne zorgstructuur en natuurlijk met u als ouder. Een hulpmiddel 

binnen onze zorgstructuur is de Verwijsindex (VIR). De verwijsindex is een hulpmiddel 

voor school (en ouders) om bij zorgen bij een kind, snel contact te kunnen leggen met 

eventuele overige betrokkenen. 

 

Vanaf 2011 kunnen de interne begeleiders van onze school gebruik maken van de 

Verwijsindex  
 

Wat is de Verwijsindex?  

De VIR is een landelijke internetapplicatie waarin een professional een jeugdige (0 tot 23 

jaar) kan registreren als hij/zij redelijkerwijs vermoedt dat de jeugdige een risico loopt in 

zijn lichamelijke, psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling naar volwassenheid.  

 

Waarom de Verwijsindex?   

De verwijsindex is er in de eerste plaats om de hulpverlening aan jeugdigen te verbeteren. 

Vaak zijn meerdere instanties, uit verschillende disciplines en gemeenten bij een bepaalde 

jongere betrokken. Voor een goede hulpverlening is het van belang dat zij dit in een vroeg 

stadium van elkaar weten. Ze kunnen dan informatie uitwisselen en hun krachten bundelen 

om de jongere te helpen. De verwijsindex doet dit door hulpverleners die met dezelfde 

kinderen werken en waar zorgen over zijn zo vroeg mogelijk met elkaar in contact te 

brengen. Natuurlijk zult u daar als ouder van op de hoogte zijn en daar waar mogelijk bij 

betrokken worden. 

 

Welke gegevens? 

In de verwijsindex wordt alleen geregistreerd dát er een melding is gedaan. De aard van de 

melding en behandeling worden in de verwijsindex niet bijgehouden. Die informatie blijft in 

het dossier van de desbetreffende hulpverlener. Een signaal in de Verwijsindex omvat 

daarom alleen: 

 identificatiegegevens van de jongere (aan de hand van het burgerservicenummer);  

 identificatiegegevens van de meldende instantie;  

 datum van de melding;  
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 contactgegevens van de meldende instantie. 

 

Privacy 

Alle betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat met de gegevens in de verwijsindex 

zorgvuldig wordt omgegaan. Door een aantal maatregelen wordt dit gewaarborgd. Denk 

hierbij aan een wettelijke grondslag voor het gebruik van de verwijsindex op basis van de 

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), een adequaat niveau van beveiliging en het 

zorgvuldig vastleggen van gegevens over transacties en mutaties in de gegevens. 

 

Welke rechten heeft de jeugdige? 

De jeugdige en zijn of haar ouders worden geïnformeerd over signalen in de verwijsindex. 

Als de ouders of jeugdige dat willen, mogen zij de geregistreerde gegevens inzien. Zij 

kunnen bezwaar aantekenen tegen opname in de verwijsindex. Hiervoor dienen ouders of 

jeugdige een schriftelijk bezwaar in te dienen bij het college van burgemeester en 

wethouders in de gemeente waarin zij wonen. 

 

Kijk voor meer informatie op www.samenwerkenvoordejeugd.nl 

 

4.20 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

Vragen over school, vriendschappen, eten, gezondheid, opvoeding, pesten of geld? 

Het CJG wil meedenken met vragen rondom opgroeien en opvoeden. Zowel ouders als 

jongeren en kinderen kunnen een beroep doen op het CJG. In het CJG werken de 

jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar van GGD Midden-Nederland en andere organisaties, zoals 

het maatschappelijk werk, nauw met elkaar samen. 

 

Elke gemeente heeft een eigen CJG. Het CJG is bereikbaar via de mail of telefoon. U kunt 

ook binnenlopen op het inloopspreekuur. Adres, telefoonnummers en spreekuurtijden 

(zowel inloop als telefonisch) zijn te vinden op de website van het CJG van uw gemeente: 

 

4.21  SWV de Eem/passend onderwijs 

Samenwerkingsverband (SWV) de Eem is een vereniging van 32 samenwerkende 

schoolbesturen primair onderwijs voor passend onderwijs in de gemeenten Amersfoort, 

Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en 

Woudenberg. 

SWV de Eem biedt hulp 

De school en de ouders bepalen samen, in lijn van de mogelijkheden van, kind (en ouders) 

en school wat het beste onderwijsaanbod is. Lukt dat niet? Dan biedt  SWV de Eem hulp bij 

passend onderwijs.  

Een passend onderwijsaanbod voor elk kind 

SWV de Eem wil voor elk kind een passend onderwijsaanbod met de juiste ondersteuning 

voor een optimale ontwikkeling. Het zal scholen stimuleren, faciliteren en coachen bij het 

inzetten van de juiste voorzieningen zo dicht mogelijk bij het kind op school. De 

onderwijsondersteuner speelt hierbij een centrale rol. 

De komende jaren wil SWV de Eem, samen met de scholen en ouders, dit bereiken door: 

http://www.samenwerkenvoordejeugd.nl/
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• een stevig fundament in het regulier onderwijs middels de basisondersteuning; 

• een duidelijke ondersteuningsroute in de regio; 

• efficiënte en gerichte toewijzing van extra onderwijsondersteuning; 

• een dekkend netwerk aan voorzieningen in regio de Eem; 

• een open en transparante samenwerking met ouders en verzorgers; 

• samenwerking met ketenpartners en goede afstemming van verantwoordelijkheid. 

 

Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders 

Met de invoering van passend onderwijs leven er ook allerlei vragen. Vragen als: “Hoe krijg 

ik de hulp geregeld die mijn kind nodig heeft?” of “Op welke school kan ik mijn kind met 

een beperking nu het beste aanmelden?” In gesprek met de school krijg je vast antwoord op 

je vragen. Maar heb je extra informatie nodig dan of  wil je praten met iemand die meedenkt 

over de oplossing van jouw probleem dan kan je terecht bij het Informatie Punt Passend 

Onderwijs voor Ouders. 

Bel of mail met vragen, T 033 760 11 91 of E info@swvdeeem.nl 

Telefonisch spreekuur/inloop: 

Maandagmiddag: 13:30 uur - 16:00 uur 

Donderdagochtend: 09:00 uur – 12:00 uur 

www.swvdeeem.nl 

 

4.22 VVE  

VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit is een verzamelnaam voor de 

methodische en systematische ondersteuning van de ontwikkeling van jonge kinderen, in de 

leeftijd van 2 tot 6 jaar.   

Dit vindt plaats door middel van een VVE programma.  

 

Waarom VVE?  

Een vroege aanpak van achterstanden in de (taal) ontwikkeling kan een slechte start op de 

basisschool voorkomen. Daarom is landelijk de regeling VVE van kracht geworden.   

 

Voor wie is het VVE programma?  

VVE wordt aangeboden in peuterspeelzalen of kinderdagverblijven. Alle kinderen volgen 

het VVE programma. Maar het is speciaal gericht op kinderen van 2 tot 6 jaar die risico 

lopen op ontwikkelingsachterstand. Dit zijn doelgroepkinderen. Voor hen is het beter als zij 

4 dagdelen komen, hiervoor zijn gesubsidieerde plaatsen beschikbaar. Dit programma staat 

onder verantwoordelijkheid van de gemeenten.  

 

In de groepen 1 en 2 van de basisschool gaat het programma door voor de 

doelgroepkinderen.   

Er is een onderwijsassistent aangesteld voor 1 x per week 20 min. VVE ondersteuning aan 

deze leerlingen. Dit programma valt onder de verantwoordelijkheid van de school.  

   

 

 

mailto:info@swvdeeem.nl
http://www.swvdeeem.nl/
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Afspraken:  

Om de doorgaande lijn te waarborgen hebben we beleid ontwikkeld voor de groepen 1 en 

2.  

Er zijn afspraken gemaakt tussen de peuterspeelzalen en de school in de gemeente 

Bunschoten-Spakenburg.  

 Peutervolgsysteem: Bij de overdracht van de peuterspeelzaal naar de basisschool 

is er bij de  Cito A, B en C kinderen een schriftelijke overdracht.   

 Bij de Cito D en E (IV / V) kinderen is er een schriftelijke overdracht en een 

mondelinge toelichting, oftewel een warme overdracht.   

 Bij de doelgroep kinderen (3 of meer dagdelen) vindt er een schriftelijke en 

mondelinge overdracht plaats.   

 Bij kinderen met een sociaal-emotioneel probleem vindt er een schriftelijke en 

mondelinge overdracht plaats.   

Om de taalontwikkeling bij kinderen zo vroeg mogelijk te laten beginnen, zijn er vanuit de 

gemeente gesubsidieerde projecten opgestart:  

 Logopedische screening basisonderwijs: alle vanaf 4 jaar en 9 maanden leerlingen 

worden door een logopediste op school gescreend. Vanaf 2006 is deze screening 

jaarlijks uitgevoerd. Op het moment dat er een herhalingsonderzoek plaats moet 

vinden, neemt de schoollogopediste dit op school af, tenzij er een verwijzing naar een 

logopedische instelling plaats vindt.   

Onderwijsassistent UK en Ko: In het cursusjaar 2011-2012 is vanuit de gemeente een 

onderwijsassistent aangesteld. Zij werkt op de scholen met de doelgroep leerlingen / 

zorgleerlingen met het VVE-programma UK en Ko. Op onze school werkt ook een aantal 

leerlingen onder begeleiding van de onderwijsassistente met dit programma.   

 

4.23  Omgang met gescheiden ouders. 

Mocht u als ouder van een leerling gescheiden zijn of gescheiden leven, dan zijn we als 

school verplicht de verzorgende ouder te informeren. We vinden dat ook de vader of 

moeder, die niet voor de leerling zorgt recht heeft op informatie. 

 

Beide ouders informeren 

We hebben gekozen om beide ouders op dezelfde wijze te informeren. De 

informatievoorziening kan op deze manier geen storende rol spelen in het scheidingsproces 

of in de omgangsregeling na de scheiding. 

 

Opname twee adressen in administratie 

Bovenstaande is dan ook de reden dat in geval van scheiding ook het adres van de niet-

verzorgende ouder in onze administratie wordt opgenomen, tenminste als u dat heeft 

aangegeven. 

 Beide ouders ontvangen de algemene schoolinformatie zoals de schoolgids, 

nieuwsbrieven, e-mails en andere algemene publicaties. 

 Beide ouders hebben toegang tot Parnassys ( als de emailadressen bekend zijn) zodat 

o.a. Cito uitslagen zichtbaar voor beiden zijn.  
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 Het rapport gaat naar de verzorgende ouder. 

 Op oudergesprekken ziet de school graag beide ouders gezamenlijk. Als de ouders 

moeite ervaren om samen een gesprek te voeren, spreken zij 

onderling af wie de spreekavond bezoekt. In principe geldt 

dat voor ook voor de adviesgesprekken VO in groep 8. 

 Het is de taak van de ouders om de school in te lichten over 

de gang van zaken rond de echtscheiding voor wat betreft 

bijvoorbeeld de omgangsregeling en het adres van de niet 

verzorgende ouder. 

 

Uitzonderingen 

Op de manier waarop wij omgaan met informatievoorziening naar gescheiden ouders zijn 

enkele uitzonderingen van toepassing: 

 Het is ons niet toegestaan om aan beide ouders informatie te verstrekken, wanneer de 

rechter hier een beperkende uitspraak over heeft gedaan. Als dit op uw situatie van 

toepassing is, vragen wij u dit schriftelijk aan de directeur mee te delen. 

 

5. Praktische schoolzaken 

5.1 Schoolreis 

Eén keer per jaar gaat de school met alle groepen op stap. Deze schoolreis vindt meestal 

plaats begin juni. 

Van tevoren worden de ouders geïnformeerd over de wijze van vervoer en andere 

belangrijke zaken. Tijdens de reis zijn de leerlingen W.A.-verzekerd.  

 

5.2 Schoolfoto 
De schoolfotograaf komt elk jaar op school. Er worden pasfoto's, gezinsfoto's en 

groepsfoto's genomen. Het is niet verplicht de foto's te kopen. Nadere informatie krijgt u 

voor die tijd. 

5.3 Spreekavonden  

De spreekavonden worden gehouden naar aanleiding van de eerste rapportage. Gewoonlijk 

vinden die plaats in februari. Daarnaast vinden er maandelijks gespreksavonden plaats, 

waarvoor elke ouder minimaal één maal per jaar een uitnodiging ontvangt. 

Een speciale avond wordt in juni belegd voor 

ouders die kleuters voor het eerst naar school gaan 

brengen.  

In september wordt in alle groepen een 

informatieavond georganiseerd. De leerkrachten 

leggen op deze avond uit wat er in het schooljaar in 

de groep allemaal aan de orde komt. 

Daarnaast is er een speciale voorlichtingsavond 

voor ouders van kinderen die naar het voortgezet 

onderwijs gaan. 
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5.4 Sporten/zwemmen 

Eens per twee weken wordt er op de  donderdagmiddag door de groepen  5 en 6 

gezwommen in het zwembad ‘De Duker’. De kinderen gaan op de fiets naar het zwembad.  

Sportlessen worden voor de groepen 3 t/m 8 gegeven in de sportzaal van “Agilitas” en “De 

Kuil”.  

De kleuters blijven op school in het eigen speellokaal. 

Voor de sportles zijn de kinderen verplicht sportkleding en sportschoenen te dragen. 

 

5.5    Zending 

Op maandagmorgen mogen de leerlingen geld meenemen voor de zending. Regelmatig 

zoekt de school een project uit waarvoor dat geld gebruikt kan worden. 

Dit kan ook een actuele gebeurtenis betreffen.  

Hiervan wordt verantwoording afgelegd aan de ouders. Op school wordt over dit doel 

verteld. Ook wordt soms een medewerker van een christelijke organisatie gevraagd om op 

school iets over hun werk te komen vertellen. 

5.6    Oud Papier 

Regelmatig staat er bij de school een container voor oud papier. De extra verdiensten voor 

de school is de reden om deze acties te houden. 

 De school plaatst geen container als er geen financiële vergoeding tegenover staat; 

 De container is dicht, de openingstijden zijn van 8.15 tot 15.30 uur.  

 Om goed te kunnen stapelen is bij elkaar gebonden of in dozen verpakt papier 

gewenst.  

 

Ook dit cursusjaar staan er weer heel wat acties gepland. (zie het activiteitenrooster in onze 

jaargids). 

De opbrengst wordt voor bijzondere doelen gebruikt.  

 

5.7    Overblijven 

Op de Groen van Prinstererschool is een overblijfvoorziening. Op maandag, dinsdag en 

donderdag kunnen de kinderen de middagpauze op school doorbrengen onder toezicht van 

een overblijfouder. De overblijfruimte is in een van de lokalen grenzend aan de centrale hal. 

De overblijfregeling ziet er als volgt uit: 

 Ouders kunnen hun kind opgeven via de website. 

 Uw kind moet zelf brood en drinken meenemen. 

 Uw kind moet voor 12.00 uur in de overblijfruimte zijn. 

 De kosten zijn  € 1.50 per kind per keer. Contant betalen. 

 De kinderen zijn WA verzekerd. 

Voor vragen, opmerkingen en tips kunt u bellen naar 

de contactpersoon voor het overblijven. Voor de 

naam en het adres verwijzen we u naar de jaargids als 

bijlage van de verjaardagskalender. 

 

5.8 Sponsoring in het onderwijs 

Wanneer wij over sponsoring praten bedoelen we 

uitsluitend, sponsering als eenmalige activiteit. Om 
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extra middelen te krijgen voor de aanschaf van bijvoorbeeld audioapparatuur, 

computerapparatuur, een speeltoestel voor de speelplaats of voor de verfraaiing van het 

gebouw.  

We willen op een verantwoorde manier met sponsoring omgaan. Daarom handelen we 

conform het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, dat in 

1997 is afgesloten tussen de staatssecretaris van onderwijs, de besturenorganisaties, de 

ouderorganisaties e.a. 

Hierbij gelden voor ons drie belangrijke uitgangspunten: 

 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en 

doelstelling van onze school. 

 Sponsoring mag de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 

onafhankelijkheid van de scholen en de betrokkenen niet in gevaar brengen. 

 Sponsoring mag nooit de onderwijsinhoud en/of continuïteit van het onderwijs 

beïnvloeden. 

 

In de MR leggen we verantwoording af van onze sponsors. 

6. De groepsleraren. 

6.1 Leerkrachten 

Als er leerkrachten vervangen dienen te worden bij ziekte, ADV en dergelijke wordt ernaar 

gestreefd allereerst leerkrachten aan te trekken die bij de leerlingen bekend zijn. Dat zorgt 

voor rust in de groep. 

 

6.2 Ouderschapsverlof 

Iedere leerkracht met een of meer kinderen die op 1 augustus 2001 nog geen drie jaar waren 

heeft recht op betaald ouderschapsverlof. Bij een volledige baan betekent dat 415 uur verlof 

per kind. Bij een kortere werkweek heeft de leerkracht recht op een evenredig aantal uren 

verlof. 

 

6.3 Ziekte 

Bij ziekte van een personeelslid wordt vervanging gezocht. Helaas niet altijd met succes.  

In uitzonderlijke gevallen wordt een groep naar huis gestuurd. Hiervoor gelden de volgende 

afspraken: 

 Dit zal in de regel niet gebeuren voor de groepen 1-4. (Mochten deze kinderen eens 

extra vrij zijn, dan zal dit altijd vooraf worden meegedeeld) 

 Aan de leerlingen van groep 5-8 zal altijd gevraagd worden, of ze thuis of ergens 

anders terechtkunnen. Mocht dat niet het geval zijn, dan blijven deze leerlingen op 

school. 

 

6.4 Nascholing 

Om het lesgeven te optimaliseren worden er allerlei bij- en nascholingscursussen 

aangeboden om het onderwijs up-to-date te houden. Leerkrachten nemen hieraan zowel 

groepsgewijs als individueel deel. 
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6.5     Verdeling werkzaamheden binnen het team 

 Directeur : 

 Heeft de algehele leiding over de school en draagt de eindverantwoordelijkheid. 

Groepsleerkracht : 

Heeft de verantwoordelijkheid voor de eigen groep. 

 Intern Begeleider (IB’er) : 

Coördineert en geeft leiding aan de zorg voor kinderen met speciale problemen. 

 Bouwcooördinator: 
Deze is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de bouw. 

 Onderwijsassistent : 

Helpt kinderen die aparte hulp nodig hebben, helpt de leerkracht in de groep 

(klaarzetten, opruimen). kopieert waar nodig.  

 

6.6 Stagiaires onderwijsassistent 

Via ROC Amerlanden (m.b.o) krijgt de school indien mogelijk elk jaar een leerling-

onderwijsassistent. Deze wordt ingezet voor de laagste groepen. De werkzaamheden zijn 

veelomvattend: voorbereiden werkles kleuters, hulp bij groepslezen, enz. Dit alles onder 

supervisie van de groepsleerkracht. Om de leerling-onderwijsassistent gedurende de periode 

dat ze in de school werkzaam is zo doelmatig mogelijk te laten functioneren is er een rooster 

van werkzaamheden samengesteld. 

6.7    Stagiaires PABO 

Wie kiest voor een opleiding tot onderwijsgevende, dient daarbij in de praktijk ervaring op 

te doen.  

Regelmatig lopen deze studenten stage op onze school. Hun taak bestaat er uit in van 

tevoren vastgestelde weken hun theoretisch opgedane kennis in praktijk te brengen. De 

eerstejaars hebben daarbij veel begeleiding nodig. De vierdejaars studenten kunnen hun 

opdrachten veel zelfstandiger uitvoeren.  

 

7. De ouders 

 

7.1 Betrokkenheid 

Bij de doop hebben de ouders beloofd dat ze hun kind(eren) zullen opvoeden in de leer van 

de kerk. Dat is een stuk verantwoordelijkheid van de ouders. 

Volstrekt begrijpelijk is, dat ouders daarom een school kiezen waar leerkrachten lesgeven 

die handelen uit dezelfde principes. Waar ook de Bijbel en de belijdenis van de kerk de 

grondslag en het uitgangspunt vormen van al het 

doen en laten. 

De school behoort een verlengstuk te zijn van het 

gezin. School en gezin zijn onlosmakelijk aan elkaar 

verbonden. Die band moet ook zichtbaar gemaakt 

worden. Dat kan door lid te zijn van de 

schoolvereniging die hier ter plaatse de belangen van 

het gereformeerd onderwijs behartigt. Ouders hebben 
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via hun lidmaatschap ook invloed op de gang van zaken op school. 

 

7.2 Informatievoorziening 

De school probeert het meeleven van ouders te bevorderen. 

Dat gebeurt op de volgende manieren: 

 Schoolgids 

Wanneer uw kind voor het eerst op school komt ontvangt u een schoolgids, de gids is 

ook te downloaden via onze website. 

 Website 

Op onze website vindt u vooral actuele informatie over allerlei activiteiten. Ook zijn 

verschillende documenten te downloaden. Het adres is www.mrgroenvanprinsterer.nl 

 Groentje (mededelingenblad) Regelmatig ontvangt u het Groentje. Hier vindt u alle 

belangrijke informatie over de school. Het Groentje wordt ook op onze website 

geplaatst. 

 Rapporten 

Enkele keren per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. N.a.v. deze rapportages 

worden oudergesprekken gehouden. 

 

 Oudergesprekken 

Zie 5.3     

 Voorlichtingsavond per groep 

Zie 5.3 

 Voorlichtingsavond nieuwe leerlingen 
Zie 5.3  

 Afspraken   
Er kan altijd een afspraak worden gemaakt met de groepsleerkracht of de directeur 

om bepaalde problemen te bespreken. 

Daarnaast is er veel contact met diverse ouders omdat er op verscheidene gebieden hulp 

wordt gevraagd. B.v.leesmoeders, activiteitencommissie e.d. 

    

7.3 Oudergeleding van de MR 

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat 

bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten 

functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de 

school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt. 

De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in 

het reglement.  

De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit 4 leden. Twee leden worden gekozen 

uit en door de ouders en twee leden worden gekozen uit en door het personeel van de 

school. 

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, 

leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, 

komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag 

behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. 
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Voor de namen en adressen verwijzen we naar de adressenlijst in de jaargids als bijlage van 

de verjaardagskalender. 

 

7.4 De activiteitencommissie 

De activiteitencommissie (ouderraad) heeft tot taak het bevorderen van de relatie tussen 

ouders en school en het verlenen van (onderwijs)ondersteunende activiteiten bij binnen- 

en/of buitenschoolse activiteiten.  

Voor de namen en adressen verwijzen we naar de adressenlijst in de jaargids als bijlage van 

de verjaardagskalender. 

 

7.5 Ouders helpen op school 

Gelukkig zijn heel veel ouders op veel andere manieren actief op de Groen van 

Prinstererschool. Niet alleen de medezeggenschapsraad en activiteitencommissie spelen een 

belangrijke rol, maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na 

schooltijd. Een paar voorbeelden: 

 hulp bij het leesonderwijs. 

 hulp bij het overblijven. 

 begeleiden van groepjes kinderen. 

 tijdens een uitstapje. 

 hulp bij sportactiviteiten. 

 hulp bij klussen in en om de school. 

 hulp bij creatieve lessen. 

7.6        Regels voor ondersteunende werkzaamheden ouders 

Ouders die op school werkzaam zijn worden begeleid door de leerkrachten.  

Ouders nemen geen risico met materialen of leerlingen. De school zorgt voor de nodige info 

omtrent veiligheid e.d. 

Behoudens reisjes en uitstapjes zijn de ouders bij activiteiten voor de school niet apart 

verzekerd. 

 

8. Ontwikkelingen van het onderwijs in de school                           

Kwaliteitsverbetering 

8.1    Algemeen 

Op een aantal manieren werkt de Mr. Groen van Prinstererschool aan verdere 

kwaliteitsverbetering: werken met goede methoden, bekwaam personeel, het consequent 

volgen van de resultaten van de leerlingen en het verder ontwikkelen van het onderwijs met 

behulp van het schooljaarplan. 

 

8.1.1 Kwaliteitsverbetering door goede methoden 

In onze school geven we les met behulp van moderne lesmethoden. Zo hebben we 

afgelopen jaar een nieuwe methode voor Engels en rekenen/wiskunde in gebruik genomen. 

Op dit moment hebben we voor alle vakken een eigentijdse methode die voldoet aan de 

kerndoelen van de overheid. Bij het kiezen van lesboeken en ander materiaal stellen we ons 

de vraag: Kunnen kinderen goed leren met behulp van deze methoden en ziet het materiaal 

er aantrekkelijk uit? 
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Er zijn kinderen die extra moeilijk werk aan kunnen en kinderen die veel extra oefenstof 

nodig hebben. We letten er bij de aanschaf van methoden op of er voor beide groepen 

voldoende leerstof in de methode zit. Ook kijken we of de methoden voldoen aan de 

kerndoelen die de overheid ons stelt. Daarnaast willen we het onderwijs extra ondersteunen 

met gebruik van computers in relatie tot de te geven onderwijsgebieden. 

 

8.1.2 Kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel 

Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. 

Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken 

zinvol gebruikt worden. De leerkrachten van de Groen van Prinstererschool werken niet op 

eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. De maatschappij 

verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de 

voet. Daarom zijn er elk schooljaar enkele studiedagen, elke week vergaderingen voor de 

leerkrachten en volgen leerkrachten nascholingscursussen om hun taak beter te kunnen 

verrichten.  

 

8.1.3 Kwaliteitsverbetering door een leerlingvolgsysteem 

Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is het 

werken met toetsen. Om onze leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te kunnen volgen 

in hun ontwikkeling maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Het systeem levert 

waardevolle aanvullende informatie op over een leerling. Het laat zien hoeveel een kind in 

een bepaalde periode heeft bijgeleerd.  

De methode onafhankelijke toetsen die wij gebruiken, worden afgenomen bij een grote 

groep leerlingen verspreid over het hele land. Daardoor is het mogelijk de vorderingen van 

uw kind te vergelijken met leeftijdsgenoten in ons land. 

De vakken rekenen, lezen en taal worden op verschillende onderdelen getoetst. De 

resultaten van de toetsen worden besproken in de teamvergaderingen en met de interne 

begeleider. Als het resultaat van de toetsen niet zo is als wij verwachten, kan het zijn dat een 

of meer kinderen extra hulp nodig hebben. Dit kan op de volgende manieren: 

 extra hulp en aandacht in de groep, 

 volgen van het minimumprogramma van de methode, 

 volgen van een eigen leerweg naast de methode, 

Ook is het mogelijk dat we uit de uitslagen van het leerlingvolgsysteem concluderen dat we 

niet op kindniveau, maar op schoolniveau maatregelen moeten nemen. Bijvoorbeeld omdat 

bij een vak door veel kinderen een lage score wordt behaald. Dan moet ons 

onderwijsaanbod aangepast worden.  

 

Het leerstofjaarklassensysteem gaat uit van de gemiddelde leerling. De leerling moet naar 

“de leerstof toekomen”. Wij staan voor de uitdaging om ons onderwijsaanbod toe te spitsen 

op de individuele leerling. De leerstof komt naar de leerling. We noemen dit adaptief 

onderwijs. Zo’n systeem is er niet van de één op andere dag. Als team zijn we hier al wat 

naar toegegroeid en we werken hier geleidelijk verder aan. 

We hebben ons leerlingvolgsysteem uitgebreid met het onderdeel sociaal-emotionele 

ontwikkeling; Voor ieder kind vullen we jaarlijks een vragenlijst in over het welbevinden en 

de ontwikkeling. Zo volgen we de kinderen ook op sociaal- emotioneel gebied. 
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8.1.4       Kwaliteitsverbetering met behulp van een jaarplan 

In het jaarplan worden de schoolontwikkelingen van het afgelopen cursusjaar geëvalueerd. 

Daarnaast ‘meten’ we de huidige stand van zaken en beschrijven we welke 

onderwijskundige ontwikkeling de school het komende schooljaar gaat doormaken.. We 

gebruiken hiervoor onder andere de toetsresultaten en ons schoolplan. 

 

9.  De resultaten van het onderwijs. 

9.1 Algemeen 

Naast een kindgerichte school is de school ook resultaatgericht. Maar we vinden het een 

onjuiste interpretatie als resultaat alleen betrokken wordt op de hoogte van de cijfers. 

Resultaat heeft met veel meer te maken. We denken met name aan het creëren van een 

onderlinge sfeer die christelijk genoemd mag worden. Verder 

wil de school doen aan mentale training, aan het bijbrengen van 

normen en waarden, aan het bevorderen van sociaal gedrag aan 

het bevorderen van naastenliefde, behulpzaamheid, 

incasseringsvermogen, vredelievendheid enz. enz.  

Samenvattend probeert de school de eigenschappen die slecht 

zijn te bestrijden en de goede die te maken hebben met de dienst 

aan God en de naaste te activeren. En dat zowel op het 

cognitieve als het affectieve vlak. 

 

9.2 Leervorderingen van de leerlingen 

De leervorderingen op het gebied van rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen worden 

bij de leerlingen elk jaar enkele keren getoetst. Hierbij maakt de school gebruik van toetsen 

die ontwikkeld zijn door het CITO in Arnhem. Het aantal kennisgebieden dat getoetst wordt 

neemt toe.  

Bij de kleuters worden b.v. in het leerlingvolgsysteem tien verschillende 

ontwikkelingsgebieden geobserveerd. 

Observeren en toetsen is alleen maar signaleren. Als het daar bij bleef, zou onze zorg voor 

leerlingen sterk onvoldoende zijn. Na het signaleren volgt daarom zo nodig extra hulp. Het 

zwaartepunt van de extra zorg ligt in de eerste vier leerjaren. Daar wordt immers de basis 

gelegd voor het verdere onderwijs. Het beleid hierbij is dat ieder kind zo veel mogelijk in de 

eigen groep moet kunnen blijven. Dat vergt organisatievermogen en creativiteit van de 

leerkracht, het is één van de moeilijkste onderdelen van ons werk, gezien ook de 

groepsgrootte.  

 

We vinden het als school een goede zaak, als er wordt gekeken naar de ontwikkeling van 

iedere leerling individueel. Wat zijn de vordering van de leerling als we kijken naar zijn 

beginsituatie (niveau). Is de leerling vooruitgegaan, op hetzelfde niveau blijven staan of 

zelfs teruggegaan? Wat zijn daarvan de oorzaken? Hoe kunnen we hulp bieden om de 

resultaten te verbeteren? Het behaalde niveau is dus niet alleen afhankelijk van de 

leerkrachten, maar zeker ook van de leerlingen die de school bezoeken. Als er tijdens het 

schooleindonderzoek van de 24 leerlingen 3 het advies krijgen voor individueel 

vervolgonderwijs, zullen de totaalresultaten van de groep enigszins gedrukt worden. Het 
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meten van kwalitatief goed onderwijs is een zaak waarbij de nodige voorzichtigheid in acht 

dient genomen te worden.  

Wel kan de school de eindresultaten van de groep gebruiken om na te gaan op welke 

leerstofonderdelen meer nadruk moet worden gelegd. Deze gegevens gebruikt de school om 

het onderwijsprofiel bij te stellen. Scoren de meeste onderdelen dichtbij het landelijk 

gemiddelde dan is dat in een groep met diverse zorgleerlingen normaal. Wordt er 

bijvoorbeeld voor het onderdeel leestekens (punten, komma's, vraagtekens e.d.) beduidend 

lager gescoord, dan moet er aan dit onderdeel meer aandacht besteed worden. 

 

9.3 Belangrijke punten bij de schoolkeuze 

De schoolkeuze voortgezet onderwijs is onder andere afhankelijk van de volgende 

elementen: het advies van de school en de uitslagen van de CITO-toets. 

De huidige mogelijkheden zijn: 

 praktijkonderwijs 

 basisberoepsgerichte leerweg 

 kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg 

 TL (voorheen MAVO) 

 HAVO 

 VWO 

 

9.4 Advies van de school 

Het advies van de directeur en de groepsleerkracht is belangrijk bij een schoolkeuze. Ze 

hebben meestal een goed inzicht in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij 

zijn niet alleen de leerprestaties belangrijk, maar ook gegevens over de belangstelling van 

het kind, de zin in studeren, de wil om zich ergens voor in te zetten en de behoefte aan 

hobby's en vrije tijd. Dit advies bespreken we met u in februari /maart. 

 

9.5 Cito toets 

Met de Cito-toets worden de kennis en het inzicht van de leerlingen onderzocht op het 

gebied van taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie. De totale toets bestaat 

uit 240 opgaven. Het Cito (Centraal instituut voor toetsontwikkeling) verzorgt het school- 

en leerlingenrapport. 

Het leerlingenrapport wordt aan de ouders verstrekt. Het schoolrapport is voor de 

groepsleerkracht en het team heel interessant, omdat er een regionale en landelijke 

vergelijking wordt aangeboden. De bedoeling ervan is onder andere om meer duidelijkheid 

te krijgen over de vorm van voortgezet onderwijs die het meest geschikt is. Onafhankelijk 

van het schooladvies geeft de Cito-toets een aanwijzing over de te maken schoolkeuze. 

Uitgangspunt voor de schoolkeuze is dat leerlingen worden aangemeld bij de school die 

door de ouders is gekozen. Het advies van de basisschool en de score bij de eindtoets 

basisonderwijs spelen bij dit alles een grote rol. Het is mogelijk dat de school voor 

voortgezet onderwijs een extra toets of onderzoek af wil nemen. 

 

De score van de school, afgezet tegen het landelijk gemiddelde wordt via het “Groentje” in 

de maand mei bekendgemaakt. Het afgelopen jaar heeft de school volgens de standaard van 

de inspectie voldoende gescoord. 



Schoolgids Mr. Groen van Prinstererschool 

Pagina 58  

Ook de vorige jaren scoorde de school voldoende tot ruim boven het landelijk gemiddelde. 

De onderwijsinspectie beoordeelt de resultaten van de school dan ook van voldoende 

niveau. 

 

 In 2012 is de school door de onderwijsinspectie genomineerd als “Excellente 

School” vanwege de zeer goede schoolresultaten. 

 

 In 2016 scoort de Groen van Prinstererschool in de RTL-nieuws berekening over 

de kwaliteit van de scholen een 7,3. Dat is hoger dan het gemiddelde van alle 

afzonderlijke scholengroepen. 


