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Waarom een schoolgids voor ouders?
Kinderen zitten minstens acht jaar op de basisschool, wat een belangrijk stuk van hun leven is. In die acht jaar
maken kinderen een ontwikkeling door op lichamelijk, sociaal en emotioneel vlak en bouwen hun kennis van
de wereld om hun heen op.

Aangezien scholen onderling nogal verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten, wordt het voor ouders steeds
moeilijker om die school te kiezen die bij hun kind past.

Door middel van deze gids willen wij ons als school presenteren, zodat ouders zich een goed beeld kunnen
vormen en daardoor een bewuste keuze kunnen maken bij het vinden van de school die het beste bij hun kind
past.

Wat staat er in deze schoolgids?
In de schoolgids staat niet alleen informatie over uitgangspunten en doelstellingen van de school, maar ook
over zaken als identiteit, de zorg voor het individuele kind, resultaten van het onderwijs, de sfeer waarin wij
graag willen werken met uw kind(eren), schoolbestuur en Medezeggenschapsraad.

Omdat het begeleiden van de kinderen in hun totale ontwikkeling om een gezamenlijke aanpak vraagt, is de
volgende vraag van essentieel belang:
Wat kunnen ouders van de school verwachten en wat verwacht de school van de ouders?
Deze vraag zal na het lezen van de schoolgids worden beantwoord.

Wie hebben aan de schoolgids gewerkt?

De schoolgids is samengesteld door het team van de Regenboogschool en de medezeggenschapsraad.
Elk jaar wordt de schoolgids gescreend en aangepast door het team en de MR. De MR bestaande uit
leerkrachten en ouders keuren na elke aanpassing de schoolgids goed.

Verzoek aan ouders om te reageren

Als u bij het lezen van deze schoolgids onduidelijkheden tegenkomt, of belangrijke zaken mist, dan verzoeken
wij u vriendelijk om contact op te nemen met de directeur van de school, Benjamin Hofland.
Wij zijn altijd blij met eventuele tips of suggesties.
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1. DE SCHOOL

Identiteit:

De identiteit van onze school hebben we verdeeld in drie dimensies:
- levensbeschouwelijk
- pedagogisch
- didactisch

Als eerste behandelen we de levensbeschouwelijke dimensie.
De twee andere dimensies komen later in deze schoolgids aan de orde.
Onze Identiteit is dynamisch en wordt gemaakt door team, ouders, leerlingen en schoolbestuur.

Op basis van levensbeschouwing gaan we uit van de katholiciteit.
Dit betekent dat wij werken vanuit de christelijke achtergrond van vriendelijkheid en acceptatie.
Wij proberen kinderen niet alleen voor te bereiden op de bestaande samenleving, waarin begrippen als
respect, verdraagzaamheid en hulpvaardigheid centraal staan, maar vanuit onze Rooms-Katholieke inspiratie
willen we kinderen ook opvoeden in de richting van een samenleving, zoals die zou moeten zijn.

Wij geven les aan de hand van kinderbijbels en vieren Kerstmis en Pasen door dit gezamenlijk te vieren met de
kinderen in de hal.

Er is een communiewerkgroep die, na schooltijd, de kinderen die hun 1e Heilige Communie willen doen,
daarop voorbereidt. Op school worden voorbereidingen op het Vormsel ondersteund, voor zover dat binnen de
mogelijkheden van de school ligt. De parochie blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor deze katechese.
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Onze naam

De naam van onze school is "De Regenboog".

De naam Regenboog staat symbool voor de verscheidenheid van alle leerlingen. Ieder kind is uniek en als
school proberen wij elk kind die persoonlijke aandacht te geven die het nodig heeft. Onze school heeft een
Katholieke grondslag. In de praktijk wil dat zeggen dat we vanuit deze identiteit handelen. Met deze
voorbeelden voorbeelden willen we dit duidelijk maken:

1. Wij hebben een respectvolle houding naar iedereen, ook al zijn of geloven ze anders.

2. Wij hebben aandacht voor kinderen die in de samenleving over het hoofd gezien worden of
verwaarloosd worden. Iedereen mag echt mens worden.

3. Wij laten ons inspireren door verhalen uit de Bijbel en de rijke traditie van het christendom. De wijze
lessen die in de bijbel worden verteld proberen wij ook in onze lessen te verweven.

4. Wij vinden dat mensen zich alleen optimaal kunnen ontwikkelen en tot bloei kunnen komen in
samenwerking met anderen. Leven, groeien, leren en ontwikkelen doe je niet alleen!

5. Onze school wil het goede in elk kind versterken, hun waardigheid bevorderen, hun rechten
eerbiedigen en hun talenten en gaven ten volle zien ontwikkelen.

6. Wij maken werk van goed onderwijs waarbij ingezet wordt op kennisoverdracht, leren
nadenken en redeneren. Zo kunnen kinderen verantwoordelijkheid nemen en zin ontdekken.

7. We zijn bewust dat mensen creatieve en spirituele talenten en wensen hebben. We geven ruimte om
te zien en te ervaren dat er meer is tussen hemel en aarde.

8. De normen en waarden die wij als school belangrijk vinden, vertellen we niet alleen in de klas, maar
handelen hier elke dag naar.

9. We respecteren en waarderen de verschillen die er zijn tussen de kinderen. We proberen de kinderen
de ruimte te geven om te kunnen zijn wie ze zijn en hen ook te leren op die manier met elkaar om te
gaan.

10. We voeden de kinderen op tot mensen met een verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de wereld
om hen heen.

Het is heel mooi om doelen te omschrijven, maar deze doelen kunnen alleen gerealiseerd worden door een
team dat echt pal achter deze doelstellingen staat. Wij zijn een team dat:

• Het katholieke geloof als inspiratiebron heeft.

• In een open sfeer werkt, elkaar accepteert, respecteert en steunt.

• Open is naar de ouders en hen als partners ziet.

Situering en aanmeldprocedure:

Ons schoolgebouw staat aan de Aalbersestraat 47 te Naaldwijk.

Ouders kunnen zelf kiezen naar welke school ze willen in Naaldwijk. Broertjes en zusjes die naar school komen
hebben altijd recht op voorrangsplaatsing. Kinderen van alle leeftijden kunnen worden aangemeld, maar wij
verzoeken ouders dit te doen rond de leeftijd van twee. Als school mikken wij op groepen van 28 kinderen.
Wanneer er meer dan 28 inschrijvingen zijn, zullen we (mogelijk) moeten loten. Wanneer er zich 40 of meer
kinderen zich hebben aangemeld, kunnen we twee groepen gaan formeren. Wanneer er reeds 56 kinderen zich
hebben aangemeld, zitten wij als school vol en kan uw zoon of dochter op de wachtlijst geplaatst worden. Wij
proberen als school twee groepen te vormen.

Aangezien wij altijd veel aanmeldingen krijgen, is het zaak voor ouders om tijdig hun zoon/dochter aan te
melden bij ons op school.
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Iedereen die de katholiciteit van onze school respecteert is welkom, mits de school in staat is de aangemelde
leerling op een verantwoorde wijze te begeleiden. Bij twijfel moeten de school en deskundigen inschatten of
een de plaatsing voor het kind de juiste keuze is en of de school de mogelijkheden heeft om in de
ontwikkelingsbehoeftes van het kind te voorzien.

Schoolgrootte en bemensing:

Op het ogenblik telt onze school rond de 310 kinderen.
We werken met 13 groepen. Het leerkrachtenteam bestaat uit 33 personen.

De ruimtes in de school:

De school telt 11 groepslokalen, een handvaardigheidsruimte (na 14.45 uur BSO-ruimte), een centrale hal, een
speelzaal, een teamkamer, een RT-kamer, 2 directieruimtes, het kleuterkamertje en 2 magazijnen.

Ruimtegebrek:

Het is de Regenboog niet toegestaan door te groeien op de eigen locatie. De gemeente vindt dat te duur.
Omdat we meer dan 11 groepen hebben, moeten uitwijken naar de Openbare Daltonschool, 250 meter
verderop. In het schooljaar 2021-2022 zullen we daar met twee kleutergroepen zitten. In de toekomst zullen
daar alle kleutergroepen komen te zitten.
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2. Waar staan wij als school voor

Missie

De slogan, die wij als Regenboog in ons vaandel dragen, luidt:

DE REGENBOOG GEEFT JE TOEKOMST KLEUR

Ons doel is om elk kind een goede basis mee te geven. Hierdoor kan elk kind in de toekomst zijn of haar
talenten goed inzetten om flexibel en succesvol te zijn, welke richting in het leven hij of zij ook kiest.

We als leerkrachten doen onze uiterste best om ons onderwijs hier ook naar aan te passen.

Het klimaat van de school:

Het spreekt voor zichzelf dat een kind het best leert en ontwikkelt in een omgeving waarin de sfeer vriendelijk
en veilig is. De school staat ervoor om de kinderen die sociale vaardigheden te helpen ontwikkelen , die nodig
zijn om die goede sfeer te krijgen en te handhaven.

Hiervoor zijn op school regels, die gezamenlijk met de kinderen bedacht en afgesproken zijn. Om een
voorbeeld te geven: pestgedrag (we hebben een pestprotocol) wordt niet geaccepteerd, maar elkaar helpen
wordt gestimuleerd. Iedereen hoort erbij.
Verder is het in onze visie van belang dat er op school orde en regelmaat is, zodat kinderen weten waar ze aan
toe zijn en hun omgeving voorspelbaar is.

Wij zien de ouders als partner van de school. We zijn dan ook heel blij met ouders die hun betrokkenheid met
de school tonen. Dit kan gebeuren door allerlei vormen van hulp op school en in de klas, maar ook door
aanwezigheid bij activiteiten die de school juist voor kinderen én ouders organiseert.

Verder probeert de school een bijdrage aan de sfeer te leveren door regelmatig bepaalde evenementen te
laten terugkeren. Wij hebben bijvoorbeeld drie keer per jaar een Spettershow. Kinderen kunnen hier met de
klas, maar ook individueel hun talenten aan heel de school laten zien. Om het jaar hebben wij een schoolbreed
project, waarbij wij twee weken lang met alle klassen aan een thema werken.Daarnaast hebben we nog
culturele uitstapjes, de schoolreis, biologie in het Prinsenbos, het kleuterfestijn, de sportdag. Al deze
evenementen dragen bij tot het verhogen van de sfeer op onze school.

Leerkracht of kind centraal

Wij durven te beweren, dat op onze school een rustige en prettige werksfeer heerst, waarin kinderen, ouders
en leerkrachten zich thuis voelen.
Het is niet zomaar een bewering. We kunnen trots vertellen dat in de laatste ouderenquête heel positief wordt
gesproken over het schoolklimaat op onze school.
Op de site van de onderwijsinspectie kunt u ook onze inspectierapporten lezen. www.onderwijsinspectie.nl

In elk vakblad staat te lezen, dat het kind centraal moet worden gesteld. Als het om eigenheid van het kind en
een divers onderwijsaanbod aangaat, snappen we dat heel goed. Daarnaast geloven wij in het centraal stellen
van de leerkracht. De juf of meester is het namelijk de persoon die bepalend is voor het creëren van een
pedagogisch sterk en veilig klimaat. Goede leerkrachten doen het kind leren. Zeventig procent van het leren is,
blijkende uit studies, afhankelijk van de kwaliteit van een leraar
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Schoolplan 2019-2023:

Elke basisschool heeft onderwijsplannen voor een periode van 4 jaar. Wij zijn dan ook geen uitzondering.
Na tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerkrachten hebben we een goed beeld gekregen waar onze
sterke punten en onze verbeterpunten liggen.
Met de onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen op het netvlies heeft ons team een schoolplan
geschreven dat tot 2023 richting moet geven aan veranderingsprocessen bij ons op school. De Westlandse Stichting
Katholiek Onderwijs (WSKO) is bezig met een denkomslag van Angelsaksisch naar Rijnlands denken. Hieronder een
stukje uitleg van de stichting:

De WSKO wil een nieuwe koers gaan varen. Daarbij zal het denken anders moeten worden. Mensen komen pas
echt in beweging als hun motivatie van binnenuit komt en als ze hun eigen specifieke kwaliteiten mogen
inzetten (maak sterker wat sterk is). Ditzelfde geldt ook voor kinderen. Het is fantastisch om te zien wat een
verbluffende resultaten kinderen kunnen halen met bijvoorbeeld handvaardigheid als je ze ruimte geeft in de
opdrachten.
Als kinderen iets niet hoeven na te maken, maar zelf hun fantasie in hun werk mogen uitleven, dan ontstaan er
grootse werkstukken.

Als kinderen en volwassenen eigenaar worden van een proces, dan leidt dat tot iets moois.
Van Angelsaksisch naar Rijnlands is van:

• Consensus naar eigenaarschap

• Gelijkheid naar erkende ongelijkheid

• Regels naar principes

• Toeschouwer naar speler

• Controle naar vertrouwen

• Ontstoppen naar reinigen

• Voorspelbaar naar verwondering

• Beleren naar leren

• Totale acceptatie naar ondergrensbewaking

• Van struisvogelen naar feedbackcultuur
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De rol van de leerkracht wordt steeds meer van leider naar begeleider. In dit voorlaatste zinnetje voel je de
ruimte voor het kind al zitten. De WSKO zal daarom zeer zorgvuldig moeten zijn in haar aannamebeleid van
leerkrachten. We gaan niet voor zessen maar voor achten. Althans voor mensen die de potentie hebben om
zich te ontwikkelen tot achten.

Wat wordt er dan van die achten verwacht? Van achten wordt verwacht dat zij zich ontwikkelen van beginner
tot expert.

Enkele voorbeelden:

Beginner Expert

Denkt operationeel Denkt strategisch
Werkt met papier Ontmoet mensen
Gaat op safe Neemt risico’s
Hem/haar overkomt veel Is pro-actief
Geeft veel informatie Stelt veel vragen
Denkt af Denkt op
Verdedigt zich Zoekt ter plekke moeite

Onze visie op onderwijs voor de komende jaren:

Het volgende visiestuk is onze leidraad voor de komende jaren:

Waar zijn we op uit?
Het doel van ons onderwijs is een goede balans tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming aanbieden.
Dit is de basis om gelukkig te worden en een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij:

• Eigen maken van de basisvaardigheden

• Kunnen samenwerken en goed omgaan met elkaar

• Zelfvertrouwen hebben om in de maatschappij te kunnen functioneren.

Dit willen we bereiken door ons te richten op de volgende kernwaarden en kernbegrippen:

Eigenaarschap (kinderen in toenemende mate meer eigenaar laten worden van hun ontwikkelingsproces. We
maken hier een omslag van onderwijzen, naar (doen) leren en procesbegeleiding op “leren leren”.
Onderliggende kernwaarde van De Regenboog is hierbij: Verantwoordelijkheid.

Leerkrachten samen verantwoordelijk (als team: professionaliteit; collectieve doeltreffendheid, eigenaarschap
bij leerkrachten als individueel én als schoolteam)
De onderliggende kernwaarde van De Regenboog hierbij is: Samenwerking

Ruimte om talenten te ontwikkelen (Passend bij de actualiteiten in de wereld, breed aanbod van Meervoudige
intelligentie, denkvermogen ontwikkelen door creatief denken en creatief oplossen, talenten van leerkrachten
inzetten)
De onderliggende kernwaarde van De Regenboog hierbij is: Creativiteit

Betekenisvol leren. (Gebruiken van contexten en thema’s, betrokkenheid, ontdekkend en onderzoekend leren,
zichtbaar maken van leren)
De onderliggende kernwaarde van De Regenboog hierbij is: Nieuwsgierigheid

Leerkracht en leerlingen samen (in de klas: onderwijs maak je samen – constructivisme – klas als
leergemeenschap, coöperatieve werkvormen, effectieve leertijd)
De onderliggende kernwaarde van De Regenboog hierbij is: Samenwerking

Teamsfeer (respecteren van verschillen, professionele leergemeenschap geven en ontvangen van feedback,
gelijkwaardigheid en erkende ongelijkheid)

Sfeer in de klas (respecteren van verschillen tussen kinderen, voorkomen van pesten, opkomen voor je eigen
mening, aandacht voor basisbehoeften: competentie, relatie en autonomie). De onderliggende kernwaarde
van De Regenboog hierbij is: Veiligheid
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Waarden die het team belangrijk vindt:

eigenaarschap - creativiteit - nieuwsgierigheid

Het managementteam van de school, bestaande uit de coördinatoren onderbouw en bovenbouw plus
directeur zullen het vernieuwingsproces samen OnderwijsAdvies trekken. Daaruit zullen van werkgroepen van
teamleden ontstaan.

Van kleuters tot groep 8 beginnen we met het item eigenaarschap.

Wat verstaan wij onder eigenaarschap (verantwoordelijkheid)

Kinderen weten wat het doel is van wat ze aan het leren zijn. Dit hangt zichtbaar in het lokaal.

• Kinderen weten hoe ze ervoor staan in hun leerproces.

• Kinderen weten wat de volgende stap is in hun ontwikkeling.

• Bewustwording van wat je al weet en wat er nog komen gaat.

• Verstand krijgen van de manier waarop je het beste leert.

• Leerkrachten en kinderen die samen overleggen en feedback geven en ontvangen over het leerproces.

• Kinderen werken samen met andere kinderen om de doelen te bereiken.

Dit vinden we belangrijk omdat:

• We denken dat leerlingen hierdoor meer betrokken raken bij hun ontwikkeling en daardoor meer
initiatief gaan nemen en meer zelfvertrouwen ontwikkelen.

• We denken dat de leerlingen zich meer verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling.

Dat betekent voor ons als leerkrachten:

• Zorgen voor een goede voorbereiding.

• Dat we de kinderen ‘leren leren’.

• Er heldere doelen geformuleerd worden door de leerkracht en deze zichtbaar maken in het lokaal op
leerling niveau.

• “Erbij zijn” in het leerproces en kinderen feedback geven over het leerproces.

• Dat we tijd moeten creëren om met kinderen in gesprek te gaan.

Dat betekent voor de kinderen:

• Dat ze weten waarom ze naar school komen.

• Ze zijn eigenaar van hun eigen leerproces en samen met de leerkracht daar verantwoordelijk voor.

We gaan hier in eerste instantie aan werken bij het ontwikkelingsgebied/vakgebied:

• Taal/spelling
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• Rekenen

Dit neemt niet weg dat de creativiteit van de leerkracht bij alle andere methoden bepalend is voor de
invulling van eigenaarschap door de leerlingen.

Transformatie: “Van uitvoerder” naar “medespeler”

Hoe gaat het nu? Hoe gaat het straks?

De leerkracht bepaalt wat en hoe er geleerd wordt; Leerkracht biedt ruimte en lokt initiatief van
leerlingen uit.

de kinderen voeren uit wat de leerkracht bedacht
heeft of wat de methode voorschrijft. Leerlingen vragen ruimte en werken samen.
Leerkracht nodigt uit tot…
Leerlingen nemen deel aan ….

Doelen vooral bekend aan de leerkracht Kinderen en leerkracht kennen de doelen
Doelen zijn zichtbaar voor leerlingen

Waar houden we ons nog meer mee bezig:

1. Verdere invoering van chromebooks in ons onderwijs:

Op het ogenblik hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een eigen chromebook. De groepen 3 en 4 delen
de chromebooks en de kleuters pakken de tijden dat er niet met chromebooks in 3, 4, 5 etc gewerkt wordt.
Dit betekent dat we steeds meer ruimte krijgen om leerlingen digitaal stof te laten verwerken. Wel blijven
voor ons chromebooks een prachtig onderwijs middel, maar nooit een doel op zichzelf.

2. Verrijking Pittige Plus Torens en meer….:

Gedurende vaste tijden in de week werken meer- en hoogbegaafde kinderen onder begeleiding van
leerkrachten aan opdrachten uit de Pittige Plus Torens. In deze “torens” staan opdrachten en materialen die
deze kinderen moeten uitdagen. De kinderen in de onderbouw werken met “Kleuteruniversiteit” om meer
uitdaging te krijgen.

Waarom aangepast onderwijs aan deze kinderen?

De hoge intelligentie van meer- en hoogbegaafde leerlingen maakt dat deze kinderen anders functioneren
binnen het onderwijs dan de gemiddelde leerlingen.

Ze bezitten de volgende bijzondere leereigenschappen:

• Zeer hoog werktempo.
• Minder behoefte aan instructie.
• Minder tijd nodig om nieuwe dingen aan te leren.

Deze bijzondere leereigenschappen maken aangepast onderwijs voor deze leerlingen noodzakelijk.

Het is dan ook best te begrijpen dat veel van deze leerlingen gaandeweg klagen dat alles zo gemakkelijk is, zo
lang duurt en dat ze school saai vinden. Een meerbegaafde leerling is een ook zorgleerling die extra aandacht
behoeft.
Voor deze groep leerlingen is dus structureel compacten & verrijken nodig om hen geboeid te houden en om ervoor
te zorgen dat ze echt wat leren en zodoende gemotiveerd blijven voor het leerproces op de basisschool.
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Structureel compacten en verrijken:

Structureel compacten van de reguliere lesstof betekent dat de begaafde leerling minder geïnstrueerd wordt
dan de rest van de klas en dat de leerling minder oefen- en herhalingsstof doet uit het reguliere programma.

Door structureel te compacten houdt de leerling tijd over om (eveneens structureel) te verrijken. Wat deze
verrijking inhoud passen we aan bij elke leerling. Ieder kind heeft andere behoeftes en wij willen daar op
inspelen. In tegenstelling tot (het meeste) reguliere schoolwerk, moet de verrijkingsstof WEL een uitdaging zijn
en “moeilijk” gevonden worden door deze leerlingen. Pas dan leren zij leren.

De Pittige Plustorens is voor ons een middel om dit doel te bereiken. De torens staan vol met materiaal waarmee
meer- en hoogbegaafde kinderen worden uitgedaagd.
Volgens onderzoek heeft een school tussen de 10 tot 15 % leerlingen die hier behoefte aan hebben.
Het gaat niet om het lekker bezig houden van pluskinderen. Pluskinderen leren met de verrijkingsactiviteiten
vaardigheden en processen als: zelfstandig werken en samenwerken, complexe opgaven analyseren, creatief denken
en structureren, oplossingsstrategieën ontwerpen, doorzetten, plannen en terugkoppelen van de geleerde
stof(presenteren).
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3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS

Schoolorganisatie:

Een basisschool kent 8 jaargroepen. Je kunt hierin een onderverdeling kunnen maken in onderbouw (groepen 1
t/m 3), middenbouw (groepen 4 t/m 6) en bovenbouw (groepen 7 en 8).

Deze onderverdeling is niet strikt, maar wordt in bepaalde situaties wel gebruikt. Ons doel als school is om de
ontwikkelingslijn zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen.

De Regenboog wordt geleid door een managementteam. Dit team bestaat uit een bouwcoördinator
bovenbouw (groep 4 t/m 8) een bouwcoördinator onderbouw (groep 1 t/m 3) die tevens schoolcoördinator
(eerstverantwoordelijke na de directeur) is en een directeur als eindverantwoordelijke.

Groepering:

Bij ons op school wordt gewerkt in jaargroepen, waarin kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de
klas zitten. Alleen de kleutergroepen zijn hierin een uitzondering. Daar zitten 4-, 5- en 6-jarigen door elkaar.

Niveaugroepen:

De kinderen krijgen meestal les binnen hun eigen jaargroep. Er wordt differentiatie toegepast naar tempo en
aanleg. Het ene kind krijgt bijvoorbeeld alleen basisstof aangereikt, terwijl de ander met verrijkingsstof aan de
slag gaat.

Twee keer in het jaar worden DIA-toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen die voor elke school hetzelfde zijn. Zo
kunnen we kijken hoe onze leerlingen scoren in vergelijking met de rest van Nederland.
Naar aanleiding van de resultaten van de methode- en DIA-toetsen worden groepsplannen gemaakt voor de
vakken spelling, Nederlandse taal, rekenen en lezen. De kinderen worden in niveaugroepen ingedeeld en
krijgen in de klas de extra uitleg of juist de uitdaging waar zij behoefte aan hebben.

Zelfstandig werken:

In de bovenbouw werken wij met weektaken. Dit is een takenlijst die aan het eind van de week af moet zijn. In
principe moeten alle taken zelfstandig of in kleine groepjes worden gemaakt. Hier is elke dag tijd voor
ingepland. Hierdoor heeft de leerkracht tijd over om met kinderen te werken die nog extra uitleg nodig
hebben. Dit is niet alleen met kinderen die iets lastig vinden, maar juist ook met kinderen die meer uitdaging
nodig hebben.

Vaardigheden als uitgestelde aandacht, verantwoordelijkheid, nauwkeurigheid, plannen en zelfstandigheid
worden in deze tijd veel geoefend.

Werken met methodes:

Om een goede inhoud te geven aan onze lessen, maken we gebruik van methodes. Wij kiezen methodes die
aansluiten bij de kerndoelen die we willen bereiken, niet uitputtend zijn en zinvolle en aantrekkelijke
oefeningen bieden voor de leerlingen. Uiteraard moeten deze methodes ook mogelijkheden geven tot het
werken in niveaugroepen.

In de kleutergroepen werkt de leerkrachten niet zo methodegebonden, maar wordt wel met ideeënboeken
gewerkt die bij methodes horen. Er wordt vooral gewerkt met leerlijnen die de leerkrachten goed in de gaten
houden. Zo worden de kinderen goed gevolgd en worden de ontwikkelingsdoelen behaald.

Om ons onderwijsaanbod goed bij de tijd te houden, is het uitzoeken van methodes een continu proces. Het is
niet zo dat methodes alles bepalend zijn voor de ontwikkeling van kinderen, maar het is wel het eerste
hulpmiddel dat de leerkracht inzet bij het onderwijzen. Het belangrijkste is, hoe de leerkracht ermee werkt.
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Coöperatief leren:

Kinderen in de groep zijn heel verschillend in hun werkgedrag. Daar wil en moet je als school aan naar
handelen. Een manier die daar uitstekend geschikt voor is, is het coöperatief leren.

We maken gebruik van een aantal werkvormen van coöperatief lezen. Kinderen moeten hierbij veel
samenwerken om op een leuke, effectieve manier de opdracht uit te voeren.
Ieder kind krijgt evenveel kans als een ander, en de leerkracht krijgt de mogelijkheid om de les op een nieuwe
uitdagende manier te introduceren. Elk kind is actief betrokken bij de lesstof en krijgt niet de kans "weg te
dromen".
In interactie met elkaar leren ze vaardigheden, die ze nu en in hun latere leven nodig hebben. Iedere werkvorm
kun je in iedere groep toepassen. Belangrijke randvoorwaarden zijn: gelijke deelname, individuele
aansprakelijkheid en positieve wederzijdse afhankelijkheid. Bij uitvoering van de lessen merken de kinderen dat
ze een eigen inbreng hebben, die ook wordt gewaardeerd.

Groepsgrootte:

De gemiddelde groepsgrootte ligt op onze school rond de 25 kinderen. Wij kiezen ook bewust om deze
aantallen niet te ver laten afwijken en streven naar een maximum van 28 kinderen per groep.

Wie werken er in de school?

Zoals eerder vermeld bestaat ons leerkrachtenteam uit 33 personen. Het managementteam geeft richting aan
het beleid, zoals dat op school gevoerd wordt. Daarnaast heeft het managementteam lesgevende taken, doet
de administratie, plant en leidt vergaderingen, houdt intakegesprekken met ouders van nieuwe leerlingen,
onderhoudt de externe contacten etc.

Voor het huidige schooljaar geldt dat de directeur op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag ambulante
(niet-lesgevende taken) werkzaamheden verricht, terwijl de onderbouwcoördinator/schoolcoördinator en de
bouwcoördinator op dinsdag met dergelijke taken belast zijn.

Twee intern begeleiders hebben de zorgleerlingen onder hun hoede. Zij sturen oa een remedial teacher,
onderwijsassistentes, of de leerkracht zelf aan die in groepjes of individueel met kinderen werkt als er zich
leerproblemen voordoen.

Voor gymnastiekonderwijs beschikken we over een vakleerkracht op de dinsdag, woensdag en de vrijdag. Op
dinsdag en donderdag hebben we een administratief medewerker op school.
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Groepsindeling 2020-2021:
Groep 1/2a: Cathy Moor - Inge v.d. Hoeven
Groep 1/2b: Suzanne v.d. Berg - Rianne Broch
Groep 1/2c: Joëlle Giezen
Groep 1/2d: Vicky Barendse
Groep 3a: Irene Noordermeer - Judith van Leeuwen
Groep 3b: Cindy van Veen - Marjolein Vis
Groep 4a: Cora Leijh – Diana Langeslag
Groep 4b Marijke Rodenburgh – Diana Dijkzeul
Groep 5a: Ellen Batist - Bernadette Wiering
Groep 5b: Sandra Vreugdenhil
Groep 6: Mandy Herbert
Groep 7: Sharon van Elderen - Ivon Groenewegen - Karin van Rijn
Groep 8: Melissa v.d. Meer - Dave Noorlander

Plusleerkrachten (invalleerkrachten): Krista van Gemert, Irene Noordermeer, Ivon Groenewegen
Ict: Karin van Rijn, Dave Noorlander
Interne begeleiding: Krista van Gemert & Marjolein Scheepmaker
Aandachtsfunctionarissen:Krista van Gemert
Vertrouwenspersoon: Ivon Groenewegen

Extra handen in verschillende groepen:
Remedial teacher: Karin Oosterveer
Onderwijsassistenten: Lydia Baas, Wendy de Bloois, Mariëtte Holtkamp Kiki Schaaff
Gymleerkracht: Ard Vollebregt
Dans en drama: Serge v.d. Bos
Administratie: Zoë Zwinkels
Conciërge: Nico Post
Onderhoud: Opa Geert en opa Jan

Schoolcoördinator (adjunct-directeur) en onderbouwcoördinator groep 1 t/m 4: Cathy Moor
Bovenbouwcoördinator groep 5 t/m 8: Ivon Groenewegen
Directeur: Benjamin Hofland
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4. DE VAKGEBIEDEN

Activiteiten in onderbouw

Belangrijk in de kleutergroepen is de aansluiting bij de ervaringswereld van de kinderen. In de kring worden
veel taal-, reken-, en expressieactiviteiten opgestart.
Kleuters leren door spelactiviteiten te doen. Door te spelen krijgen de kinderen bepaalde vaardigheden onder
de knie. Deze vaardigheden zijn weer nodig om in groep 3 goed van start te kunnen.
Om goed in de gaten te houden van alle kleuters deze vaardigheden wel beheersten, volgen wij
kleuterleerlijnen. Hoe dit precies werkt kunt u lezen onder het kopje “Het jonge kind”.
De lokalen zijn zo ingericht dat er een zeer rijke leeromgeving is ontstaan. Elk stuk van het lokaal is door de
leerkracht zo ingericht om leerlingen te verleiden tot leerzame spelactiviteiten. Elke vier weken start er een
nieuw thema en is het lokaal weer helemaal veranderd om de kinderen opnieuw in hun nieuwsgierigheid te
prikkelen.
Daarnaast hebben we een speelzaal voor gymnastiek, spel, muziek, dans en drama.

Taal/lezen/woordenschat:

Het lezen verdient de grootste aandacht op onze school. Lezen is een van de belangrijkste vaardigheden voor
het kind om het basisonderwijs goed te kunnen volgen. Een goede woordenschat is de basis voor het
taal/leesonderwijs. Ouders kunnen geweldig hun steentje bijdragen door veel te praten met de kinderen, te
vertellen en elke dag voor te lezen.

Elke ochtend wordt begonnen met een kwartier stillezen. Uit onderzoeken blijkt, dat kinderen die met plezier,
rustig voor zichzelf kunnen lezen in goede boeken, goede leesresultaten behalen. Dit stillezen is naast de
reguliere leeslessen gekomen. Daarnaast gebruiken wij de methode “Atlantis” in groep 4 t/m voor het
technisch lezen.

Om goed te kunnen volgen waar uw kind in de ontwikkeling is, toetsen wij ook op lezen. Zo zorgen we ervoor
dat de boeken op het goede niveau zijn en aansluiten bij de leefwereld van uw kind. Het stimuleren van
leesplezier vinden wij als school erg belangrijk. Elk jaar worden er veel nieuwe boeken aangeschaft en boeken
die minder populair zijn worden weggehaald. Zo blijft de keuze voor de kinderen up-to-date.

Kinderen die blijken onder het niveau te zitten, dat bijvoorbeeld nodig is om groep 5 normaal te kunnen
volgen, worden in de klas individueel of in groepjes geholpen middels hulpprogramma’s.
Deze kinderen houden wij extra goed in de gaten en zullen ook vaker worden getoetst om de voortgang goed
te kunnen volgen.

Niet alleen in de hogere groepen wordt er aan lezen aandacht besteed. In de kleutergroepen en groep 3 wordt
er extra aandacht aan kinderen gegeven die al verder zijn met hun leesvaardigheid. Deze kinderen worden hier
ook extra in begeleid en uitgedaagd.

Tutorlezen:

Kinderen in de bovenbouw die een goed leesniveau hebben zullen minder tijd hoeven besteden aan lezen.
Deze kinderen lezen 1 keer in de week met kinderen uit de lagere groepen. Zo kunnen de kinderen in groep 3,4
en 5 extra oefenen met lezen en leren de kinderen van groep 6, 7 en 8 verantwoordelijkheid te hebben voor
jongere kinderen. Beide kinderen vinden het erg leuk om te doen. Een bovenbouwleerling is blij een jonger
kind te kunnen helpen en de onderbouwleerling is blij om te laten zien aan een oudere jongen of meisje hoe
goed ze wel niet kunnen lezen.

Gebruikte methodes:
Taal/spelling: -Staal
Lezen: -Veilig leren lezen groep 3

-Nieuwsbegrip XL (begrijpend)
-Atlantis
-Kleuteruniversiteit
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Het rekenen:

Als school hebben we besloten om de kinderen bij problemen zoveel mogelijk in de groep te houden. Als de
rekenproblemen niet goed in de groep te verhelpen zijn, gaan we gezamenlijk met de ouders in gesprek over
de beste vervolgstappen voor het kind.

Wij zijn er als school van overtuigd dat ons onderwijs moet aansluiten bij het niveau van het kind. Het doel is
wel om aan het eind van de basisschoolperiode in ieder geval de basisdoelen te bereiken.

We zijn eigenlijk altijd bezig met "adaptief onderwijs". Adaptief onderwijs betekent, het zo van tevoren
inrichten van je onderwijs, dat je in staat bent als school de kinderen onderwijs op maat te geven. Dus je houdt
rekening met de verschillen tussen kinderen en daar is je onderwijs op ingesteld.

Onze nieuwe rekenmethode “Pluspunt” is volkomen adaptief. De kinderen maken de opdrachten op een
chromebook. Zij werken op hun eigen niveau aan bepaalde blokken. De leerkrachten kunnen hierdoor direct
zien hoe kinderen de opdrachten maken. Met een niet digitale methode kan dit vaak pas de volgende dag. Het
werk kan dan pas na schooltijd worden nagekeken. Nu kan de leerkracht gelijk zien of een kind een fout maakt.
Daardoor kan er gelijk hulp worden gegeven, als de fout nog vers in het geheugen zit.

Gebruikte methoden:
-Pluspunt
-Kleuteruniversiteit

Schrijven:

Op het gebied van het schrijfonderwijs wordt al in de kleutergroepen aandacht besteed aan voorbereidende
oefeningen wat betreft de grove en fijne motoriek. Later wordt begonnen met het aanleren van een
methodisch handschrift.
Bij het schrijven is het vasthouden van de pen en de schrijfhouding van het kind van wezenlijk belang. Ook hier
wordt zonodig gecorrigeerd. Op onze school wordt vanaf de onderbouw geschreven met een ergonomisch
verantwoorde pen. De pen wordt van school uit verstrekt en mag in groep 8 worden meegenomen.

Gebruikte methode: Pennenstreken

Engels:

Engels is nog steeds de belangrijkste wereldtaal. Veel mensen denken dat ze een aardig woordje Engels
spreken, maar dat blijkt in de praktijk toch wat tegen te vallen. Een ijsje of een drankje bestellen lukt nog wel,
maar een goede discussie voeren in het Engels, is toch wel wat anders.

We hebben niet de illusie vlot Engels sprekende kinderen af te leveren aan het voortgezet onderwijs. Daarvoor
is dagelijks complete onderdompeling in het bad van de Engelse taal nodig.

In de groepen 1 t/m 5 beginnen we aan een voorzichtige kennismaking met de Engelse taal, op een speelse
manier. Vanaf groep 6 gaan we methodisch te werk.

Meer- en hoogbegaafde kinderen bieden we “Ik leer digitaal” aan. Ik leer digitaal.nl. is interactief en
animerend leermateriaal ter verrijking van de reguliere lessen. Het aanbod bestaat uit Engels, Math & Science.
Hiermee voorzien we in de kennisbehoefte van de meer talentvolle leerlingen. Doordat het leermateriaal
online wordt aangeboden, kan er overal en wanneer je maar wilt mee gewerkt worden. In de klas, in de
plusklas of thuis. Leerlingen kunnen rechtstreeks vragen stellen aan de e Coach van de Digitale Leerschool.

Gebruikte methode Engels: Holmwoods

Wereldoriënterende vakken:

Vanaf dit schooljaar bieden wij wereldoriëntatie aan met de methode Blink. Deze methode gebruiken we in
groep 3 t/m 8. De methode is integraal en behandelt de verschillende vakken aardrijkskunde, geschiedenis,
natuurkunde en biologie door elkaar heen afhankelijk van het thema wat centraal staat. Dit schooljaar zal in
het teken staan van de implementatie van Blink en hier zullen we dus ook veel tijd in investeren.
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Burgerschapszin:

De leerlingen leren hoe de regering van Nederland en de Europese Unie werkt en de rol van de burger.
De leerlingen leren over de grootste geestelijke stromingen, die in de Nederlandse multiculturele samenleving
een belangrijke rol spelen. Ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van leeftijdgenoten
en volwassenen. Het doels is om de kinderen voor te bereiden op het leven in en deelnemen aan de
multiculturele samenleving in Nederland.

Ook culturele ontwikkeling past binnen de doelen van burgerschapszin. Het Jeugdjournaal wordt bijvoorbeeld
gebruikt als aanknopingspunt om de leerlingen bewust te maken van hun plaats in de maatschappij.

Sociaal-emotionele begeleiding:
Om het welbevinden van de kinderen op school in kaart te brengen gebruiken we de vragenlijsten van “Sociaal
Emotioneel Volgsysteem (SEV).” Deze wordt 2x per jaar afgenomen bij de leerlingen. Per groep wordt er goed
gekeken naar de uitslag. Als er bijzonderheden te zien zijn op individueel gebied of of groepsniveau wordt er
actie ondernomen. Op groepsniveau kan het bijvoorbeeld een Orka-training / SOVA trainingen in de klas zijn.
Op individueel niveau kan het bijvoorbeeld een plan zijn om het welbevinden van een kind te verbeteren.

Techniek:

We vinden het als school erg belangrijk, dat kinderen aan de slag gaan met het vak techniek. Kinderen die
praktischer ingesteld zijn kunnen dan helemaal hun ei kwijt.

Techniek staat vast op het rooster. Er zijn per jaar 3 techniekmiddagen voor groep 1 t/m 4
In groep 5 t/m 8 wordt een mix gemaakt van techniek en handvaardigheid.

Groep 5/6 en groep 7/8 werken gemixed aan circuitopdrachten tijdens “Technico”. Kinderen mogen vrij kiezen
welke opdrachten ze willen doen. Uiteraard let de leerkracht op de inzet van de kinderen. Geef kinderen wat
vrijere opdrachten als “maak iets vliegends, of maak een Afrikaans dier op poten en je krijgt de prachtigste
resultaten. Elk kind kan dan helemaal zijn of haar creativiteit kwijt.

Expressie-activiteiten:

Deze activiteiten komen vooral aan bod bij de vakken tekenen en handvaardigheid. Tijdens deze vakken laten
we de kinderen met zoveel mogelijk verschillende technieken en materialen kennismaken.

Voor het vak “Dans en drama” hebben we een vakleerkracht. De kinderen leren tijdens deze lessen om zich op
allerlei verschillende manieren uit te drukken. Er wordt bijvoorbeeld een vertelpantomime gedaan. De
leerkracht vertelt een verhaal, dat door de kinderen tegelijkertijd uitgebeeld wordt. Ook worden toneelstukjes
voorbereid die eventueel later opgevoerd worden bij de "Spettershows" die drie keer per jaar plaatsvinden.
Kinderen die willen, mogen dan optreden met goochelacts, dans, zang, toneel etc. Ouders en opa’s en oma’s
mogen dan ook komen genieten van alle mooie optredens.

Gebruikte methodes:
-Laat maar zien (tekenen, handvaardigheid)
-123ZING
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Cultuureducatie

Jaarlijks nemen alle groepen van onze school van “Cultuurmenu” uit Den Haag een museumles af. De kinderen
worden gebracht en gehaald met een bus.

Daarnaast zoekt onze school ook zelf leuke culturele uitstapjes uit. Om goed overzicht te houden in al het
aanbod, hebben wij een cultuurcoördinator op onze school. We krijgen per kind een cultuurbijdrage van de
overheid.

De gemeente Westland heeft het Cultuurweb opgericht. Dit is een organisatie die actuele culturele activiteiten
organiseert. Wij maken hier als school ook dankbaar gebruik van.

Lichamelijke opvoeding:

Al vanaf de kleuters krijgen de kinderen het vak lichamelijke opvoeding. Dit is naast het buitenspelen.

De kleuters en soms de kinderen van groep 3 maken hierbij gebruik van ons eigen speellokaal. De leerlingen
van groep 3 tot en met groep 8 gaan voor de gymlessen naar sporthal "De Pijl". Op maandag en vrijdag krijgen
de groepen 3 t/m 8 gymles van een vakleerkracht. Bij mooi weer is er buitengym op de sportvelden vlak naast
de school.

Gebruikte methoden:
-Jaarplan vakgroep gymnastiek.
-Spellenboek

ICT middelen op onze school

Via chromebooks willen we de kinderen leerwegondersteunende en remediërende programma’s aanbieden,
werkstukken laten maken, informatie vergaren, communiceren, enzovoorts.

In de bovenbouw bieden we de kinderen ook google skills aan. Dit zijn leuke opdrachten waarmee de kinderen
leren omgaan met de chromebooks. Hier wordt leren omgaan met programma’s zoals google docs (word), prezi
presentaties en google spreadsheets (excel) aangeleerd. Daarnaast worden kinderen ook lesgegeven in internet
vaardigheden met het programma google skills.
Groep 5 t/m 8 heeft een eigen chromebook van de school. Groep 1 t/m 4 doen samen.
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De aanbieding van een typecursus
Vanuit school wordt een typecursus gegeven van 15 lessen voor de groepen 6 en eventueel 7. Deze cursus
wordt verzorgd door onze onderwijsassistente.

De kosten van de lessen zijn € 110,-. Aan het einde wordt een diploma verstrekt met daarop vermeld het aantal
aanslagen per minuut.
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5. DE ZORG VOOR KINDEREN

De plaatsing van een kind op school:

Bij ons op school kan u uw kind aanmelden tussen de 2e en de 3e verjaardag. Hiervoor kunt u een afspraak met
de directeur maken. U wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek van ongeveer 45 minuten (bij het eerste
kind).
In het gesprek worden de speerpunten van de school verteld en is er uiteraard ruimte voor vragen. Daarna
krijgt u een rondleiding door de school.

Wanneer het kind 3 jaar en 11 maanden oud is, wordt door de school contact opgenomen met de ouders om
afspraken te maken. Dit gaat dan over de eerste schooldag, wendagen enzovoort. U wordt samen met uw kind
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek van 20 minuten. Daarin vertelt u over uw zoon of dochter en de
leerkracht van de kleutergroep zal informatie geven over het reilen en zeilen op de Regenboog.
Het kind komt naar school wanneer het de 4-jarige leeftijd bereikt.
Vanaf het vijfde jaar is het kind leerplichtig.

Contacten met peuterspeelzalen en kindercentra.

Veel kinderen bezoeken de peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf voordat zij naar de basisschool gaan. De
kinderen krijgen een educatief programma aangeboden en doen daar veel ervaring op met gevarieerd
materiaal. De leidsters observeren de kinderen tijdens de verschillende activiteiten. De gegevens die zij hebben
verzameld zijn voor de school belangrijk om een goede, evenwichtige groepsindeling te maken. Deze gegevens
worden via een overdrachtsformulier doorgegeven aan school. De peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
zorgen samen met de scholen voor deze overdracht.

Als de school nog meer informatie nodig heeft, verwachten wij medewerking van de ouders. Wanneer ouders
hiertoe niet bereid zijn, kunnen wij beslissen om het kind niet te plaatsen.
Mocht het na de plaatsing duidelijk worden dat het kind zich in de huidige groep niet optimaal kan
ontwikkelen, dan kan er in overleg met ouders worden besloten om het kind naar een andere groep te
verplaatsen.
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Plaatsing kind van andere school:

Wanneer een kind aangemeld wordt van een andere school, zal (indien nodig) vooraf aan een eventuele
plaatsing een didactisch onderzoek plaatsvinden door onze intern begeleider. Met de resultaten van dit
onderzoek en de bevindingen van de oude school wordt bepaald in welke jaargroep het kind geplaatst wordt
en of het kind überhaupt wel geplaatst kan worden. Bij dat laatste gaat het erom of de school wel kan bieden
wat het kind nodig heeft.

De leerlingenzorg:

Ieder kind krijgt zoveel mogelijk de zorg die het nodig heeft. Wanneer er kinderen met problemen zijn, wordt
er extra naar hen gekeken. De groepsleraar doet samen met de intern begeleider een onderzoek. Dat kan
bestaan uit het afnemen van toetsen en het verrichten van observaties in de groep. Uiteraard wordt met
ouders over dergelijke problemen gesproken.

Aan alle vormen van extra zorg voor de leerlingen stellen we volgende eisen:
- Voorop staat dat het kind zijn gevoel voor eigenwaarde behoudt. Het kind moet succeservaringen op

kunnen doen.
- Ouders moeten steeds op de hoogte blijven van wat we doen. Een goede samenwerking tussen

ouders en leerkrachten vinden we van het hoogste belang.

Het jonge kind:
Extra zorg en aandacht gaan uit naar het jonge kind.

Om de kwaliteit van ons onderwijs aan het jonge kind te verbeteren hebben we een duidelijke ontwikkellijn.
Hierbij gebruik we een methode waarin ontwikkelingslijnen voor groep 1/2 beschreven staan. Deze
ontwikkelingsleerlijnen sluiten aan bij de ontwikkeling die jonge kinderen doormaken.
Aan bod komen cognitieve ontwikkeling, taalontwikkeling, visuele waarneming, auditieve waarneming, sociaal
emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling.
Onze leerkrachten houden via Parnassys (ons leerlingvolgsysteem) bij waar elk kind in zijn of haar ontwikkeling
staat. Zo hebben we een goed overzicht over de ontwikkelbehoeften van onze leerlingen.

Meerbegaafde leerlingen:

Ook aan meerbegaafde leerlingen wordt extra zorg besteed. Deze kinderen hebben het nodig om uitgedaagd te
worden. De Pittige Plus Torens, “Ik leer digitaal” en Kleuteruniversiteit bij groep 1/2 worden gebruikt om deze
kinderen uit te dagen. Bij methodekeuze wordt bewust rekening gehouden met meerbegaafde kinderen. Er
wordt dan bijvoorbeeld gekeken of deze leerlingen extra uitdagende opdrachten kunnen krijgen.

De voorzieningen:
De school beschikt over een orthotheek (een bibliotheek met boeken gericht op het helpen van kinderen). Dit
kan plaatsvinden in de eigen groep, maar ook samen met de remedial teacher in een aparte ruimte.
In sommige gevallen kan het voorkomen dat een leerling buiten schooltijd wat extra aandacht krijgt.

Ook wordt gebruik gemaakt van extern advies van de onderwijsadviesdienst. Een schoolbegeleider kan toetsen
afnemen, observaties verrichten en handelingsplannen opstellen.

Zijn de problemen wat complexer dan kan het gebeuren dat een leerling door een ambulante begeleider (die
afkomstig is van het speciaal basisonderwijs) voor een bepaalde periode structureel ondersteund wordt op
onze eigen school.

Als de school met de middelen, die tot haar beschikking staan, niet meer in staat is de leerling op een goede,
verantwoorde manier te helpen dan kan overgegaan worden tot verwijzing naar hulpverlenende instanties. Dit
gaat altijd in overleg met de ouders.
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Plaatsing en verwijzing van leerlingen:
Is een leerling echt niet meer in staat over de hele linie het niveau van een groep te volgen, dan is doubleren
(blijven zitten) een mogelijkheid. We zullen deze keuze niet zomaar maken. We zullen hier alleen voor kiezen
als we er zeker van zijn dat het kind hier baat bij heeft. Ouders zullen ruim van tevoren hiervan op de hoogte
gebracht en geraadpleegd worden.

Als een leerling ontwikkelbehoeftes heeft waar wij als school (ook met externe hulp) niet aan kunnen voldoen,
kunnen we de beslissing nemen om het kind te verwijzen naar een andere school die dat wel kan bieden. Deze
beslissing wordt niet zomaar genomen. We zullen eerst alle andere opties proberen voordat we deze beslissing
nemen.

Leerlingenzorg binnen de school:

Onze school vindt dat bij zorg aan leerlingen de volgende zaken een belangrijke rol moeten spelen:

• Een zo goed mogelijke hulp in de groep aansluitend bij de behoeften van het kind.

• Een leerlingvolgsysteem waarmee de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet gevolgd kan worden.

• Regelmatige leerlingbesprekingen waarin besproken wordt voor welke leerling een speciale aanpak
gewenst is.

• Een up-to-date schoolorthotheek waarin specifieke materialen voor die kinderen beschikbaar zijn.

• Een interne begeleidingsstructuur waarbinnen de leerlingenzorg gecoördineerd wordt.

• Extra hulpmogelijkheden bijv. in de vorm van remedial teaching of extra handen in de groep.

Interne Begeleiding:
Op onze school zijn Marjolein Scheepmaker en Krista van Gemert de intern begeleiders.

Binnen de zorg voor leerlingen is de taak van de IB-er van groot belang. Deze persoon vormt bij de zorg voor
leerlingen het aanspreekpunt binnen de school. De IB-er regelt dat alle aanvragen en onderzoeken
plaatsvinden en is een belangrijk partner van de leerkracht. Vragen over de onderwijsbehoeftes van leerlingen
in de klas zullen ook eerst met de IB-er worden besproken. Ook bij het vormgeven van de praktische uitvoering
in de klas is ze ook betrokken.

Passend Onderwijs:

Naast de invoering van Passend Onderwijs is de grootste verandering voor ouders, leerlingen en scholen de
zorgplicht. Deze zorgplicht geldt formeel voor de schoolbesturen. Voor deze wet moesten ouder(s)/verzorger(s)
(hierna te noemen ouders) zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind. Nu ligt deze
verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen.
Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit of zich bij hun school
aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband.
Het samenwerkingsverband voert samen met de schoolbesturen de wettelijke taak van Passend Onderwijs uit.
In het Westland is dit het “Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland” www.spow.nl.
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Zorgplicht:

De school waarop het kind zit, of is aangemeld moet eerst de mogelijkheden onderzoeken of het kind op deze
school passend onderwijs kan krijgen.

Als de school waar het kind op zit, of is aangemeld dit niet kan bieden zal de school (het schoolbestuur) voor
een goede, nieuwe, onderwijsplek moeten zorgen.

Bij het vinden van een goede school zijn ouders heel belangrijk. Ouders met kinderen in de peuterleeftijd
oriënteren zich op een eerste school. Soms gebeurt het dat een kind al op een basisschool zit en dat het voor
het kind beter is als het naar een andere school gaat. Meestal gebeurt dit omdat de huidige school het kind
niet kan bieden wat het nodig heeft. Het zoeken naar een nieuwe school kan ook het gevolg van een verhuizing
zijn.

Informatie voor de school:

De aanmeldingsprocedure van de school is leidend.

Bij het zoeken naar een nieuwe of een andere school is het belangrijk dat de ouders aan de school alle
informatie geven over hun kind. Zo kunnen de ouders met de school de eventueel extra onderwijsbehoeften
van het kind bepalen en samen optrekken in het vinden van een passende school. Door eerlijk en open met
elkaar informatie te delen, is de kans het grootst dat een school gevonden wordt waar het kind en ouders op
hun plek zijn. Hierbij zijn de onderwijsbehoeften van het kind het belangrijkst.
Ook geven ouders aan op welke andere school zij hun kind eventueel hebben aangemeld. De school waar de
leerling als eerste is aangemeld, heeft zorgplicht.

Als de eerst aangemelde school niet aan de onderwijsbehoeften van het kind kan voldoen, wordt er binnen het
samenwerkingsverband overlegd. In dit overleg wordt er gekeken welke school wel de benodigde zorg kan
aanbieden.

Schoolondersteuningsprofielen:

Iedere school is wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke
onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouders vermoeden dat hun kind extra
ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een
school kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel is in te zien op de website van de school en is op school
natuurlijk ook in te kijken. U moet dan wel even een afspraak met de directeur maken.

Dorpskernoverleg:

Wanneer een kind niet kan worden aangenomen op onze school, dan krijgt u schriftelijk bericht van deze
afwijzing met reden waarom. Als ouders het niet eens zijn met deze beslissing, kunnen we in een gesprek de
keuze voor afwijzing toelichten.
De school kan in zo’n situatie (in samenwerking met de schoolondersteuner van het samenwerkingsverband)
een zogenaamd dorpskernoverleg organiseren. Hierdoor wordt aan de andere scholen in dezelfde dorpskern
gevraagd of zij niet alleen plaats, maar ook het onderwijsaanbod hebben dat aansluit bij de
onderwijsbehoeften van het kind.

Wanneer ouders akkoord gaan met de andere school, zullen zij hun kind daar inschrijven. Pas dan gaat de
zorgplicht over naar de nieuwe school.

Wanneer ouders niet akkoord gaan met de andere school, kunnen zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd
gezag (bestuur) van de (eerste) school of de geschillencommissie om een oordeel vragen.

De wettelijke termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment dat de
school de aanmelding heeft ontvangen. Dat is op de datum dat de ouders het aanmeldingsformulier hebben
ingeleverd op school. De school kan dit bijvoorbeeld in een ontvangstbevestiging aangeven. Vervolgens heeft
de school 6 weken de tijd om een passende plek te vinden. Eventueel kan deze termijn met 4 weken worden
verlengd.
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Wanneer geldt de zorgplicht niet?

De zorgplicht geldt niet als de school of de groep waar het kind wordt aangemeld vol is. Voorwaarde is dat de
school een duidelijk en consistent aannamebeleid heeft en in haar schoolondersteuningsprofiel aangeeft
wanneer de school daadwerkelijk vol is.

In deze gevallen verdient het de voorkeur als de school bij haar schoolbestuur en/of bij het
samenwerkingsverband meldt dat zij geen onderwijsplek aan een kind kan bieden en dat er als het nodig is
toch ondersteuning aan ouders wordt geboden om een passende onderwijsplek voor hun kind te vinden.

Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouders de grondslag van de school weigeren te onderschrijven. Het gaat
hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de school, maar ook om de
onderwijskundige grondslag.

Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding voor cluster 1 (visuele beperkingen) en cluster 2
instellingen (gehoor- en communicatieve beperkingen). Deze instellingen maken geen deel uit van het
samenwerkingsverband passend onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure.

Wat als uw kind al op een school zit en er ontstaat zorg?

Indien de school van uw kind zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, kan de school uw kind
bespreken in het schoolondersteuningsteam (SOT). Dit gebeurt uiteraard na toestemming van de ouders.

Het schoolondersteuningsteam bestaat uit de intern begeleider van school, de leerkracht, de
schoolondersteuner van het samenwerkingsverband en een vertegenwoordiger van het Sociaal Kernteam (SKT)
en een lid van het managementteam van de school.

Voor meer informatie m.b.t. de wijze van werken van het SOT en de samenwerking met het
samenwerkingsverband, verwijzen wij u naar de brochure “Uw kind en het samenwerkingsverband Westland”.
(zie: www.spow.nl) Daar vindt u een brochure voor ouders. In deze brochure vindt u de procedure die binnen
ons samenwerkingsverband wordt gevolgd voor aanmelding bij een school voor speciaal (basis)onderwijs.

De WSKO is van mening, dat elk kind uniek is en vanuit die gedachte ook geaccepteerd moet worden. Niet alle
kinderen zijn hetzelfde en dat is maar goed ook. Hetzelfde geldt voor scholen. De ene school is de andere niet.
Elke school heeft haar eigen sfeer, zorgkwaliteit, specifieke deskundigheid en mogelijkheden. Samenstelling van
het lerarenteam, kinderen en gebouwspecifieke eigenschappen verschillen per school. Ieder kind verdient zijn
eigen school. Een goed gesprek waarbij ouders, kind en school zich wederzijds kunnen oriënteren voordat ze
een school kiezen is dan ook van wezenlijk belang.

De WSKO-scholen stellen zich op het standpunt, dat ieder kind met of zonder arrangement, dan ook de school
verdient die bij haar/hem past.
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Waar letten onze scholen op bij een specifieke hulpvraag?

• Evenwichtige investering van aandacht binnen de groep: Is het mogelijk om het kind binnen de
mogelijkheden van de school de specifieke aandacht te geven?

• Is er een evenwichtige verdeling van leertijd voor het kind te realiseren zonder dat andere kinderen
binnen de groep tekort komen?

• Deskundigheid van team op specifieke zorggebieden;

• Maximaal aantal leerlingen in een groep: tot welke groepsgrootte kan een leraar de klas behappen?

• De samenstelling van de groep: hoeveel kinderen met een indicatiestelling kunnen wij aan?

• Continuïteit van zorg: kan de noodzakelijke zorg voor de leerling alle leerjaren gecontinueerd worden;

• Fysieke gebouwomstandigheden;

• De mate waarin ouders de missie, uitgangspunten en doelstellingen van de school onderschrijven;

• De mate waarin ouders of verzorgers zich conformeren met de uitgangspunten die de identiteit van de
school bepalen.

Om tot plaatsing over te kunnen gaan, moeten de ouders van het kind met een handicap zich het volgende
realiseren:

• Het kind moet verbaal kunnen communiceren, zodat interactie tussen het kind en de leerkracht
mogelijk is.

• Het kind moet zindelijk zijn, of anders externe hulp krijgen, zodat de leerkracht zich kan richten op het
leerproces van de groep.

• Het kind moet sociaal-emotioneel passen in de groep.

• Wanneer van tevoren bekend is, dat het kind zeer regelmatig door de groep schreeuwt, of overmatig
agressief gedrag vertoont, dan staat dit plaatsing in de weg.

• Extra individuele instructie is aan een maximum van 15 minuten per dag gebonden.

• Aan kinderen met een Down-syndroom kan in groep 3 en verder geen apart schaduwprogramma
geboden worden.

Wel of geen plaatsing op speciale school voor basisonderwijs:

Voor kinderen met een speciale handicap zullen scholen voor speciaal onderwijs de beste vorm van onderwijs
kunnen bieden. We denken hierbij met name aan de visueel gehandicapten, aan doven, aan verstandelijk
gehandicapten en aan leerlingen met een ernstige gedragsproblematiek.

Kinderen met een lichamelijke handicap die reeds bij ons op school zijn krijgen naast de begeleiding van de
groepsleerkracht ook ondersteuning, ambulante begeleiding van het speciaal basisonderwijs (De Diamant) of
het speciaal onderwijs, waaronder de Maurice Maeterlinckschool te Delft.

Bij de afweging tot het al dan niet plaatsen van een kind met een handicap op onze school gaan we uit van de
volgende standaardprocedure:
-aanmelding: elke aanmelding zal individueel afgewogen worden;
-informatie verzamelen: de school gaat informatie verzamelen en deze bestuderen;
-inventarisatie: er vindt een inventarisatie plaats: de behoeften van het kind en de mogelijkheden van de
school worden op elkaar afgestemd;
-overwegingen: wat is de ondersteuning van buitenaf, krijgen we extra menskracht e.d.
-besluitvorming: gaan we over tot plaatsing, tijdelijke plaatsing of gaan we het verzoek afwijzen? Dit allemaal
met een inhoudelijke onderbouwing, waarom we een kind wel of niet kunnen plaatsen.

Bij eventuele plaatsing worden afspraken met de ouders (over rechten, plichten, extra zorg en noodzakelijke
thuisondersteuning) heel duidelijk in een contract vastgelegd en geregeld geëvalueerd.
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Als na verloop van tijd blijkt dat het kind niet vooruit gaat, of dat het kind niet gehandhaafd kan worden op
school vanwege de te hoge druk binnen de groep, dan behoudt de school zich het recht voor haar diensten aan
het kind stop te zetten.

Procedure verwijdering leerlingen:

1. Indien een directeur verwijdering van een leerling in overweging neemt dan hoort hij de
groepsleerkracht(en) en het managementteam. Tevens worden de leerling en diens ouders in de
gelegenheid gesteld gehoord te worden door de directeur. Van deze gesprekken is een schriftelijk verslag
opgenomen in het dossier.

2. De directeur legt het voorstel tot verwijdering middels overlegging van het dossier en eventueel een
mondelinge toelichting voor aan het College van Bestuur. Daarbij worden vermeld: de redenen tot
verwijdering, de ingangsdatum en de reeds eerder genomen maatregelen voor zover deze niet reeds bij
de redenen genoemd zijn.

3. Het College van Bestuur neemt een besluit ten aanzien van het voorstel tot verwijdering van de leerling.
Dit besluit wordt aan de directeur schriftelijk bevestigd.

4. Indien tot daadwerkelijke verwijdering wordt overgegaan, deelt de directeur het besluit tot verwijdering
namens het College van Bestuur schriftelijk aan de ouders mee, onder vermelding van de redenen voor
verwijdering en de ingangsdatum. In het besluit wordt tevens vermeld, dat ouders binnen zes weken na
dagtekening het College van Bestuur schriftelijk om herziening van het besluit kunnen verzoeken.

5. In geval van een schriftelijk verzoek van de ouders om herziening van het besluit tot verwijdering, neemt
het bestuur binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, desgewenst na overleg met inspectie of
andere deskundigen, een besluit ten aanzien van het verzoek tot herziening van het besluit tot
verwijdering.

6. Alvorens zijn besluit (al dan niet) te herzien, hoort het College van Bestuur de ouders. Het College van
Bestuur kan gedurende de behandeling van het verzoek om herziening van het besluit tot verwijdering
de leerling de toegang tot de school ontzeggen.

7. De directeur meldt een besluit tot verwijdering van een leerling namens het bevoegd gezag zo spoedig
mogelijk aan de leerplichtambtenaar en de inspecteur.

8. Wanneer tot verwijdering van een leerling is besloten, zorgt de directeur ervoor dat een andere school
bereid is de verwijderde leerling toe te laten. Correspondentie met andere scholen wordt vastgelegd.

Weglopende kinderen:

Scholen worden soms geconfronteerd met kinderen die weglopen. Het gebeurt dat kinderen weglopen door
een incident in de klas, vaker nog is de aanleiding een gebeurtenis op de speelplaats. Kinderen moeten altijd
weten waar ze terecht kunnen als ze zich onveilig voelen. Weglopen van school mag nooit een optie zijn.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school:

De vorderingen van de kinderen worden uiteraard door de groepsleerkrachten nauwlettend in de gaten
gehouden. De leerkrachten van de kleutergroepen gebruiken hiervoor de citotoets rekenen en taal voor groep
1 en 2. Met dit systeem (U leest daarover later meer) kan gevolgd worden wat leerlingen al beheersen en wat
nog enige oefening vereist. Natuurlijk wordt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind gevolgd. Bij
groep 1/2 wordt gebruik gemaakt van het volgsysteem “Kijk”.

Zoals eerder beschreven, maken we in de midden- en bovenbouw gebruik van SEV (sociaal emotioneel
volgsysteem). Met dit instrument kunnen we de kinderen sociaal-emotioneel volgen. Wanneer we constateren
dat een kind niet goed in zijn vel zit, gaan we in gesprek met het kind en ouders om tot oplossingen te komen.

In de meeste methodes, die op school gebruikt worden, is regelmatig een toetsmoment ingebouwd. In andere
gevallen worden toetsen door de leerkrachten zelf samengesteld.

Schoolgids 2021-2022 28



De beoordeling die op school gehanteerd wordt, is deels gebaseerd op cijfers en deels op de volgende
omschrijvingen:
g = goed
rv = ruim voldoende
v = voldoende
m = matig
o = onvoldoende

Voor de zaakvakken (aardrijkskunde, biologie en geschiedenis) en voor spreekbeurten in de bovenbouw
gebruiken we cijfers. Zo kunnen de leerlingen wennen aan de manier van beoordelen in het voortgezet
onderwijs.

Naast de toetsen, die bij de diverse methodes behoren, worden er ook een aantal keren per jaar
methode-overstijgende toetsen afgenomen voor het leerlingvolgsysteem. Dit is een systeem, waarin de
kinderen gedurende de 8 jaar dat ze op de basisschool zitten, intensief worden gevolgd in hun prestaties. We
gebruiken hiervoor toetsen, die ontwikkeld zijn door DIA.

De DIA-toetsen, die bij ons op school afgenomen worden toetsen de vakgebieden rekenen, spelling, technisch
en begrijpend lezen. De resultaten van deze toetsen worden van elk kind individueel in de computer
opgeslagen. Hierin worden gegevens opgenomen over leerling-besprekingen, gesprekken met ouders, speciale
onderzoeken, handelingsplannen, testen en rapporten etc. Door regelmatig te toetsen is vrij snel te zien welke
kinderen bepaalde leermoeilijkheden hebben en welke hulp zij kunnen gebruiken. Tevens kunnen we zien
welke kinderen uitstekend presteren. Dit alles staat onder beheer van de Intern Begeleider.

Het volgsysteem Parnassys geeft uitstekende mogelijkheden tot het maken van trendanalyses op groeps- en
schoolniveau.

De verslaggeving:

Twee maal per jaar (februari en juli) krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een rapport mee naar huis. Hierin
staan de resultaten van de periode ervoor.

Het ouderportaal:
Alle ouders krijgen een inlogcode en een wachtwoord voor het ouderportaal. Het ouderportaal is een digitale
ingang naar ons administratiesysteem Parnassys. Ouders kunnen hier de resultaten en absenties van hun kind
volgen.

Leerlingbespreking:

Na iedere toetsperiode bespreken de leerkrachten samen met de intern begeleider de groepsresultaten. Er
wordt vooral aandacht gegeven aan kinderen met zwakke of zeer goede resultaten. Deze kinderen komen aan
de orde in de leerlingbespreking onderbouw of bovenbouw. Naar aanleiding hiervan wordt door de intern
begeleider en/of groepsleerkracht een handelingsplan opgesteld.

Handelingsplannen zijn dus niet alleen voor de matig presterende leerling, maar ook voor de zeer goed
presterende kinderen die extra uitdaging nodig hebben. De precieze uitvoering van het plan verschilt per kind
en zal met de ouders worden overlegd.
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Ouderavonden:

In oktober worden alle ouders uitgenodigd voor een ‘kijkavond’. Ouders kunnen dan met hun kind komen
kijken naar het gemaakte werk. De kinderen kunnen dan vol trots laten zien waar ze elke dag mee bezig zijn.

In november en maart worden de ouders uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. In dit gesprek wordt er
naast de schoolresultaten vooral over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind gesproken. Bij het eerste
gesprek in november worden alle ouders verwacht. De tweede keer mag de ouder zelf bepalen of hij/zij naar
het gesprek komen, tenzij de leerkracht het belangrijk vindt om de ouder(s) te spreken.

De kleuters krijgen nog geen rapport mee naar huis, maar zijn wel van harte welkom bij de
10-minutengesprekken. De leerkracht kan dan vertellen over de ontwikkeling van uw kind aan de hand van
observaties en het leerlingvolgsysteem “Kijk”.

Als er op een ander moment in het jaar behoefte is aan een gesprek vanuit de ouders of een leerkracht is dat
natuurlijk altijd mogelijk. Wij vinden het erg belangrijk om de lijnen kort te houden.

Infoavonden:

Om ouders wegwijs te maken in Regenboogland, wordt er aan het begin van het schooljaar een
informatieavond door de groepsleerkracht(en) georganiseerd. Tijdens deze avond zal er verteld worden wat er
dat schooljaar van belang is. Zo heeft u als ouder een beeld over de dingen die uw kind zal leren.

Voortgezet Onderwijs:
Over het algemeen gaan de kinderen na 8 jaar op onze school te hebben gezeten naar het voortgezet
onderwijs. Welke V.O.-school het gaat worden is een belangrijke keuze voor het kind.
In groep 8 wordt er een speciale informatieavond georganiseerd om u als ouder te helpen de juiste keuze te
maken. De school moet niet alleen bij het niveau passen, maar ook goed voelen bij uw kind.

Het advies wat de school geeft is gebaseerd op verschillende dingen:
- werkhouding/motivatie/organisatie in de klas
- resultaten van het gemaakte werk en methodetoetsen in de klas
- resultaten van de DIA-toetsen in groep 8, maar ook vorige jaren
- uitslag van de DIA-eindtoets

In het begin van elk nieuw kalenderjaar bestaat de mogelijkheid om de scholen voor voortgezet onderwijs op
open dagen te bezoeken. Dit raden wij ook zeer aan. Soms worden ouders en kinderen erg verrast door een
school die ze misschien in eerste instantie niet op hun lijstje hadden staan.

Tot een paar jaar na de keuze van een voortgezet onderwijsschool is er nog contact met de basisschool over de
prestaties en ontwikkeling van de kinderen.

Andere activiteiten voor kinderen:

Behalve het volgen van onderwijs, nemen de kinderen ook deel aan andere activiteiten die door de school en
oudervereniging georganiseerd worden.

Zo is er jaarlijks een kleuterfestijn en een sportdag voor groep 3 t/m 8, waar spelletjes of atletiekonderdelen
gedaan worden.

Schoolreisjes en zwemfeesten/strandbezoek (dichter bij huis) wisselen elkaar om het jaar af. Ook zullen
regelmatig excursies gehouden worden in het kader van thema's en projecten. De kinderen van groep 8 gaan
aan het eind van het schooljaar drie dagen op kamp. Daarnaast schrijven we kinderen in voor verschillende
sporttoernooien.

In groep 8 krijgen de kinderen de kans hun verkeersdiploma te behalen. Behalve een theoretisch examen zal
ook een praktijkexamen worden afgelegd. Deze zal plaatsvinden langs een vastgestelde route met
controleposten door Naaldwijk.
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Huiswerk:

Waarom huiswerk op onze school?
Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken het volgende ermee te bereiken:

Huiswerk bevordert de zelfstandigheid bij kinderen. Zelf verantwoordelijkheid dragen voor het opgedragen
werk, zelf plannen wanneer het gemaakt/geleerd moet worden om er op tijd mee klaar te zijn biedt zeker
kansen om de zelfstandigheid te vergroten.

Door naast de leertijd op school ook nog bezig te zijn met het inoefenen of herhalen van bepaalde leerstof kan
het leerresultaat positief worden beïnvloed . Er zit nogal wat verschil tussen kinderen. De een doet er langer
over om zich bepaalde leerstof eigen te maken dan de ander. We denken hierbij aan het leren van tafels, het
leren van aardrijkskunde, geschiedenis of natuur. Kinderen die meer tijd nodig hebben, kunnen hier thuis, met
door school aangeleverd materiaal, aan werken.

Het is een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs, waar ervan uitgegaan wordt, dat huiswerk een
verlengstuk is van het dagelijks schoolbezoek. Als de kinderen op onze school al vertrouwd zijn met huiswerk,
zullen ze zich wat makkelijker aanpassen aan de manier van werken op het voortgezet onderwijs.

Betrokkenheid van de ouders bij het leren van het kind wordt versterkt. Ouders raken beter geïnformeerd over
het werk op school.

Soms wordt huiswerk meegegeven als extra steuntje aan kinderen die problemen ondervinden. Met deze vorm
van huiswerk gaan we wel voorzichtig om, want juist de kinderen waar het hier om gaat, worden op school ook
al flink belast. In overleg met ouders wordt bekeken wat wel of niet kan.

In welke groepen huiswerk?

In groep 6 t/m 8 wordt huiswerk gegeven. De mate waarin en de inhoud van het werk zijn uiteraard
verschillend.

Het doel van het huiswerk is om kinderen zelfstandigheid aan te leren, niet om ze thuis met werk te belasten.
De kinderen moeten naast het schoolwerk ook voldoende tijd hebben om te spelen en het hebben van
hobby’s/sporten.

Hulp geven bij huiswerk:
Het is voor ouders soms moeilijk om te kijken hoeveel ze hun kind helpen met hun huiswerk. De kinderen moeten
zoveel mogelijk hun problemen met huiswerk zelf oplossen. Ze dragen zelf de verantwoordelijkheid

Ouders moeten proberen niet de verantwoordelijkheid van de kinderen af te nemen. Het kind helpen het zelf
te doen is een goed uitgangspunt bij het geven van ondersteuning bij het huiswerk.

Wanneer de kinderen huiswerk meekrijgen, omdat ze problemen hebben met de leerstof ligt het iets anders.
De groepsleerkracht zal de ouders dan uitleggen hoe de ondersteuning het beste plaats kan vinden.

Luizencontrole:

Na elke vakantie van een week of meer controleren we op school met de hulp van hulpouders alle kinderen op
hoofdluis. Als het bij een kind wordt gevonden, zal de leerkracht contact opnemen met de ouders. Zo kan het
zo snel mogelijk worden verholpen en houden we het beperkt.
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De leerlingenraad:
De leerlingenraad bestaat uit zes leerlingen (twee uit groep 6, twee uit groep 7, twee uit groep 8). De gekozen
leerlingenraad wordt elk jaar aangevuld met nieuwe leerlingen uit groep 6. Groep 8 verdwijnt immers aan het
einde van het schooljaar.

De leerlingenraad vergadert na elke vakantie van een week of langer met de directeur van school op
vrijdagmiddag. De Leerlingenraad en de directeur dragen onderwerpen aan. Daarnaast heeft de leerlingenraad
een ideeënbus gemaakt voor leerlingen en ouders. Besluiten die zijn genomen, worden in de klassen
besproken. Twee keer in het jaar overlegt de leerlingenraad ook met de oudergeleding van de MR.
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6. DE LERAREN/HET TEAM

Achter het woordje leraren staat nog eens uitdrukkelijk "het team", omdat we ons ook echt een team voelen.
Een open en vrolijk team is bepalend voor de sfeer in de school. Een goede sfeer wordt derhalve door ons
gekoesterd, omdat ouders en kinderen daar recht op hebben en het werkt uiteraard prettig.

Calamiteiten:

Bij calamiteiten worden ouders/verzorgers of gebeld, of gemaild, of geappt.

De begeleiding en inzet van stagiaires van PABO's:

Van tijd tot tijd zal het voorkomen, dat stagiaires van de PABO (= opleiding voor leerkrachten voor het
basisonderwijs) op onze school aanwezig zijn om onder begeleiding van leerkrachten op school in een of meer
groepen ervaring op te doen.

Naast stagiaires kent het basisonderwijs ook het fenomeen LIO-ers. Een LIO-er is een Leraar In Opleiding, bezig
aan het vierde jaar van de opleiding. Deze studenten moeten eerst solliciteren om als LIO-er op een school
aangenomen te worden. Ze krijgen veel verantwoordelijkheid over een bepaalde groep. De
eindverantwoordelijkheid ligt uiteraard altijd bij de groepsleerkracht.

Aangezien de begeleiding van de student een omvangrijke en verantwoordelijke taak is, zullen de leerkrachten
van onze school de begeleiding van een LIO-er beurtelings op zich nemen.
Ook voor maatschappelijke stages of snuffelstages vanuit het voortgezet onderwijs staat de school open.

Opleider in de school:

Cathy Moor is eindverantwoordelijke voor de begeleiding van studenten bij ons op school. Zij is de zogenaamde
“Opleider in school”.

Scholing van leraren:

Het onderwijs is constant in beweging. Vernieuwingen en veranderingen volgen elkaar vlot op. Om up-to-date
te blijven, worden door leerkrachten regelmatig cursussen gevolgd. Dat gebeurt individueel, per bouwgroep, of
met het hele team. De cursussen vinden meestal buiten de schooltijden plaats.

Naast de vergaderingen die we als team met de onderwijsbegeleidingsdienst hebben, worden per jaar een
aantal zogenaamde studiedagen ingeruimd. De kinderen hebben op die dagen geen les. De studiedagen staan
uiteraard op de kalender aangegeven.

Schoolgids 2021-2022 33



Protocol ziektevervanging (als de leerkracht ziek is)
Binnen de WSKO zijn afspraken gemaakt over hoe te handelen als een leerkracht ziek is. Hieronder vindt u het
stappenplan dat gebruikt wordt.

Stap 1
Vervanging binnen de eigen school door de plusleerkrachten Irene Noordermeer, Krista van Gemert en Karin
van Rijn. Plusleerkrachten zijn leerkrachten die naast de normale bezetting op school zijn. Deze leerkrachten
worden betaald door de vervangingsgelden. Zo heb je als er geen zieke leerkrachten zijn de luxe van extra
handen in de groepen.
Iedere school heeft een aantal extra leerkrachten (aan de hand van de leerlingaantallen) met de bedoeling
deze in te zetten bij ziekte van een leerkracht.

Stap 2
Overleg met collegascholen
Het solidariteitsgevoel is van groot belang binnen WSKO. In tijd van nood wordt dat belang nog extra gevoeld.
Op het moment dat de eigen extra leerkrachten al is ingezet voor ziektevervanging, kan bij collega-scholen
geïnformeerd worden of gebruik gemaakt kan worden van hun extra leerkracht.

Stap 3
Vervanging binnen de eigen school middels leerkrachten die nog rest-uren hebben in te vullen.

Stap 4
Inzetten van niet-groepsgebonden leerkrachten door ruil van uren.
De niet-groepsgebonden leerkrachten worden in de volgende volgorde benaderd: vakleerkracht, de intern
begeleider, de bouwcoördinator, de adjunct-directeur.
Binnen het team worden afspraken gemaakt ten aanzien van de maximale inzetbaarheid bij (ziekte) vervanging
van de medewerkers op maandbasis. De verzoeken worden door de directeur naar eerlijk over de leerkrachten
met bovenstaande functies verdeeld. In onderling overleg kan van de volgorde worden afgeweken. Binnen de
beschikbare mogelijkheden beslist uiteraard de directeur over de definitieve invulling.

Stap 5
Vervanger via een uitzendbureau
WSKO heeft afspraken met speciaal op het onderwijs gerichte uitzendbureaus. Deze kunnen benaderd worden
voor het inzetten van een uitzendkracht. Al deze uitzendkrachten beschikken over een onderwijsbevoegdheid
en ervaring.

Stap 6
Leerlingen verdelen over de groepen
Indien er geen vervanging voorhanden is worden de leerlingen verdeeld. Omdat het verdelen van leerlingen
over de groepen tot extra belasting leidt voor leerkrachten en de kwaliteit van ons onderwijs bedreigt, zal het
opdelen niet langer dan een dag duren.

Stap 7
Directeur voor de klas
Indien geen van voorgaande stappen tot het gewenste resultaat leidt, kan de directeur de vervanging voor
zijn/haar rekening nemen. Dit ter beoordeling van de directeur. Een groot nadeel van deze stap is, dat daarmee
de continuïteit van de school en het beleid in gevaar komt. De WSKO stelt zich op het standpunt, dat de inzet
van de directeur slechts zeer beperkt mag voorkomen. Het mag in geen geval een structureel karakter krijgen.
De directeur neemt de eerste vervangingsdag contact op met het bestuur.

Stap 8
Leerlingen naar huis
Indien de voorgaande stappen niet hebben geleid tot een situatie, waarin de leerlingen kunnen worden
opgevangen, overlegt de directeur met het bestuur. Het bestuur van WSKO zal in zo’n geval gevraagd worden in
te stemmen met het verzoek van de directeur de leerlingen naar huis te sturen. Voordat de leerlingen werkelijk
naar huis worden gestuurd, dienen ouders/verzorgers tijdig te worden geïnformeerd. In overleg met de
ouders/verzorgers wordt er gezocht naar een opvangmogelijkheid voor de kinderen. Kinderen waarvoor thuis
geen opvang mogelijk is, moeten op school te worden opgevangen.

In geval stap 8 gezet wordt, moet de onderwijsinspectie direct worden geïnformeerd door de directeur.
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7. DE OUDERS

Betrokkenheid van ouders:

Onderzoek heeft aangetoond dat ouderbetrokkenheid een belangrijke factor is voor schoolsucces van
kinderen. Dit betekent dat ouders en school als partners samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen.

-Vroegtijdig contact bij problemen. Vanuit de theorie blijkt dat meer communicatie over ‘onschuldige’ en
goedaardige thema’s ouders handvatten geven voor het ondersteunen van hun kind, met positieve effecten
voor leerlingen.
-Ouders betrekken bij vormgeving ouderbetrokkenheid.
-Samen met ouders visie op het vormgeven van ouderbetrokkenheid opstellen.
-Drempel verlagen voor ouders om naar leerkrachten toe te stappen.

Als we hieraan werken wordt ouderbetrokkenheid educatief partnerschap. Dit gaat echter niet vanzelf. We
werken eraan in overleg met de medezeggenschapsraad en de oudervereniging en bij de individuele
gesprekken die we hebben met ouders. Samen maken we de school.

Informatievoorziening aan ouders:

Aan het begin van elk schooljaar zal de school een informatiegids annex kalender uitgeven.
Verder loopt de informatievoorziening voornamelijk via drie kanalen:
-Mailverkeer: (regenboog@wsko.eu)
-Regenboogsite: (www.regenboog.wsko.nl)

Parro: Een app die op info voor de ouders gericht is (foto’s excursies, vraag om ouderhulp etc.). Daarnaast is er
in het begin van het schooljaar de, eerder beschreven, informatieavond in elke groep. Soms is het wenselijk
extra informatieavonden te houden voor een groep ouders, als het om specifieke zaken gaat, zoals informatie
voor ouders met kinderen in groep 8 i.v.m. het vervolgonderwijs.

Informatieplicht gescheiden levende ouders:

Er zijn diverse leerlingen, waarvan de ouders niet bij elkaar leven. WSKO vindt het belangrijk om beide ouders
goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren). Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders
hun verschillende adressen kenbaar maken aan de directeur.

Aan beide ouders wordt dan de volgende informatie verstrekt: de schoolgids, het rapport en de uitnodiging
voor de ouderavonden. Deze informatie wordt in tweevoud en het rapport zelfs in drievoud aan het kind
meegegeven.

Als één van de ouders dit anders wil, kan hij/zij contact opnemen met de directeur. Hierbij wordt aangetekend, dat
voor een ouderavond beide ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere
gevallen kan hiervan worden afgeweken. Het originele rapport wordt altijd aan het kind verstrekt en het kind
krijgt twee kopieën mee als ouders niet meer op één adres wonen.

Alle overige informatie wordt aan het kind in enkelvoud meegegeven. Op verzoek wordt de overige informatie
ook aan de ouder verstrekt waar het kind op dat moment niet woont.

Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden wordt altijd aan beide ouders gedaan. Als
beide ouders “onder protocol” aangeven een specifieke regeling te willen afspreken met de school dan kan na
weging door de directeur van het schoolbeleid worden afgeweken, waarbij altijd het belang van het kind
voorop staat.
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Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad:

Binnen de WSKO functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad
vertegenwoordigd de belangen van kinderen, ouders en personeel op bovenschools niveau. Dit houdt in dat ze
meedenkt, advies geeft of instemming verleent aan plannen van het bevoegd gezag die meer dan de helft van
de scholen aan gaat. U kunt hierbij denken aan het bestuursformatieplan, de jaarrekening, het zorgplan, het
vakantierooster en (functie)reglementen en protocollen.

De GMR bestaat uit ouders en personeel van MR-en van de onder WSKO ressorterende scholen en komt
gemiddeld acht keer per schooljaar bijeen.

De GMR krijgt mede input vanuit de individuele MR-en en de GMR-commissies (algemeen, personeel,
financiën en onderwijs).
Indien u contact op wil nemen met de GMR kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gmr@wsko.eu

Medezeggenschapsraad:

Iedere school hoort een MR te hebben. Deze bestaat uit onze school uit 3 personeelsleden en 3 ouders. De MR
hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur te ontvangen zodat het op de hoogte is
van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat. De MR heeft
instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent deze
doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht
heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het
schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen. De MR heeft het recht
het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de
schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.

Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet
medezeggenschap op Scholen (WMS). De plichten van het schoolbestuur hierbij staan in artikel 6 en 8 van de
wet. In het medezeggenschapsreglement van een MR is vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling wisselt
en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR. Vaak geldt een zittingsduur van drie jaar die verlengd kan
worden met nog eens drie jaar.

Oudervereniging:

Naast de mr hebben we op onze school een oudervereniging

Net als de plaatselijke voetbalvereniging, is een oudervereniging een zelfstandige organisatie met leden en een
bestuur. Leden kiezen er voor om lid te worden van de vereniging en betalen als lid contributie voor de
activiteiten die de vereniging organiseert. Meestal is er één keer per jaar een algemene ledenvergadering,
waarin het bestuur van de vereniging zijn plannen voor het komende jaar kenbaar maakt en waarin het
verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Ook wordt dan de hoogte en de
bestemming van de contributie bepaald. De oudervereniging organiseert vervolgens in overleg met de school
de leuke activiteiten voor de leerlingen, of maakt het mogelijk dat de school die organiseert door het geven van
een gift, betaald van de ingezamelde contributie.

Een oudervereniging is een orgaan dat volgens de wet een zekere zelfstandigheid (rechtspersoonlijkheid) heeft.
Daardoor kan een oudervereniging een eigen bankrekening hebben, officiële overeenkomsten aangaan,
zelfstandig besluiten nemen en dergelijke. De oudervereniging van de Regenboog is dus een geheel zelfstandig
orgaan binnen de hele schoolorganisatie. De namen van de leden van de oudervereniging vindt u achterin deze
gids.

Vrijwillige ouderbijdrage:

Scholen mogen van ouders om een vrijwillige ouderbijdrage/contributie vragen voor de activiteiten als feesten,
vieringen en schoolreizen. De school en de oudervereniging krijgen hiervoor geen geld van de overheid. De
vrijwillige ouderbijdrage is aan wettelijke regels gebonden zijn gebaseerd op artikel 40, lid 1 van de Wet op het
primair onderwijs, artikel 27, lid 2 van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 13 onder c. en 14, lid 2,
onder c. van de Wet medezeggenschap op scholen. De contributie voor een oudervereniging wordt soms ook
aangeduid met de term “vrijwillige ouderbijdrage” aangeduid.
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Vrijwillig, maar niet vrijblijvend:

Zonder geld van de ouders, kunnen de leuke activiteiten niet worden bekostigd. De vrijwillige ouderbijdrage is
dus geen extra geld, maar geld dat echt nodig is. Ouders hebben de vrije keuze om hun kind wel of niet aan de
leuke activiteiten mee te laten doen. Wil men echter meedoen, dan moet je in principe ook betalen. Tenzij er
redenen zijn dat het echt niet kan. Voor die ouders moet er een kwijtscheldings- en/of reductieregeling zijn.
Ouders die wel kunnen, maar niet willen betalen, lopen het risico dat hun kind wordt uitgesloten van de leuke
activiteiten. Voor deze kinderen en voor de kinderen van de ouders die er bewust voor hebben gekozen om
hun kind niet mee te laten doen, moet de school een alternatief lesprogramma aanbieden als de activiteiten
onder schooltijd plaatsvinden.

Ouderbijdrage 2021-2022:

De ouderbijdrage (contributie oudervereniging) voor het schooljaar 2020-2021 is vastgesteld op € 40,-. Dit
bedrag is een gemiddelde van de kosten over 8 schooljaren. Ieder jaar zal de penningmeester het vastgestelde
bedrag innen, als u hiervoor een automatische machtiging heeft afgegeven..

Overblijfmogelijkheden:

Voor- en naschoolse opvang:
De organisatie is uitbesteed aan stichting Kwest. Kinderen die voor – of na schooltijd gebruik willen maken van
opvang, kunnen die opvang genieten
Bij BSO KwestKids Naaldwijk, locatie Regenboog. Kinderen vanaf 8 jaar hebben ook de mogelijkheid om op te
worden gevangen bij BSO KwestKids Naaldwijk, locatie Olympus. De invulling van de (voorschoolse) opvang
thuis is in handen van het gastouderbureau dat ressorteert onder Kwest.

Uw kind aanmelden voor opvang of meer informatie over de opvangmogelijkheden kunt u vinden op
www.stichtingkwest.nl of door telefonisch contact op te nemen met onze collega’s van plaatsingen via 0174-
670303.

Continurooster:
Tijdens de middagpauze verblijven de kinderen op school. De kinderen eten bij de leerkracht in de klas
gedurende 15 tot 20 minuten en hebben dan een half uur buitenspelen. Buiten staan de kinderen onder
toezicht van een pedagogisch medewerker van Kwest en 4 ouders. Schooltijden zijn van 08.30 – 14.45 uur. De
kosten voor het continurooster bedragen € 85,- per kind per jaar.
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Klachtenprocedure:

Hoe gaan we om met klachten?
Waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is in onze school niet anders.
Ouders zijn altijd welkom bij de groepsleerkracht om dergelijke zaken te bespreken. Samen kan er dan gezocht
worden naar een goede oplossing. Elke klacht wordt serieus genomen. Het oplossen van een klacht en het
treffen van maatregelen moeten tot een gewenst resultaat leiden, waardoor herhaling van de klacht wordt
voorkomen en de kwaliteit van de school wordt verbeterd.

Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn over de afhandeling van uw vragen of bezwaren, dan kunt
u naar de directie van de school gaan. Zij heeft o.a. de taak dit soort zaken in overleg met ouders,
groepsleerkrachten en eventueel andere betrokkenen op te lossen. Als de afhandeling van de klacht niet naar
tevredenheid heeft plaatsgevonden of de afhandeling in de school, door de aard van de klacht niet mogelijk is,
kan u contact opnemen met het College van Bestuur van de WSKO.
Leidt ook dit overleg niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een formele klacht indienen volgens de
klachtenregeling, waarvan de volledige tekst is na te lezen op www.wsko.nl -> Over WSKO -> Klachtenregeling.

Hieronder staat de te volgen procedure:
Klachtenregeling:
Als u een klacht heeft, dient u onderstaande fasen te doorlopen.

1. U treedt in overleg met het betreffende personeelslid en probeert te komen tot oplossing van het probleem.

2. Bij onvoldoende resultaat met het betreffende personeelslid volgt overleg met de directeur. De klacht wordt
schriftelijk vastgelegd in een daarvoor bestemd formulier. Een kopie van dat formulier wordt aangeboden
aan de indiener, de aangeklaagde en aan de directie van de school.

3. Komt U samen met de directeur niet tot een oplossing, dan volgt overleg met het
College van Bestuur van WSKO, De Ruijtbaan 83, 2685 RS Poeldijk, 0174 280446.

4. Bij onvoldoende resultaat volgt indiening van de klacht bij de landelijke klachtencommissie Stichting GCBO
(Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs), Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.

WSKO hanteert de modelklachtenregeling die is opgesteld door Verus, Vereniging voor Katholiek en
Christelijk Onderwijs.

Als het een klacht met betrekking tot machtsmisbruik, seksuele intimidatie e.a. betreft, neemt u contact
op met de aandachtsfunctionarissen onze school. Dat zijn: Suzanne v.d. Berg en Krista van Gemert.

Eventueel kan hij/zij u verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van WSKO. Mevrouw Jolanda
Koopmans treedt op als externe vertrouwenspersoon op. Telefoon 06 – 3009 2055.

Voor de aangeklaagde bestaat de mogelijkheid zich te wenden tot een interne vertrouwenspersoon van de
WSKO, de heer Ben Beekman, telefoon 0174–41 77 95 of 06–1642 9674.

Klachten ongewenst gedrag
Bij klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie
en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon op
school. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u, als
u toestemming geeft, eventueel in contact met de aandachtsfunctionaris(sen) van school of met de externe
vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.
Intern vertrouwenspersoon Regenboog: Ivon Groenewegen. Email: i.groenewegen@wsko.eu

Vertrouwensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de een van de
vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief)
weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Onafhankelijk onderzoek
Klachten over ongewenst gedrag, die u door de school naar uw beleving onvoldoende is opgelost, kunt u
voorleggen aan de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan u in het klachttraject begeleiden.

Meldplicht seksueel geweld
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding
of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk
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verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij
politie/justitie.

Meldcode (kindermishandeling)
De wet Verplichte meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds 2011 van kracht. Het doel van een
verplichte meldcode is sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishan-
deling, zodat het geweld stopt.
Zie: www.meldcode.nl.

Dit wordt bereikt door het consequent toepassen van een meldcode waardoor vroegsignalering van huiselijk
geweld en kindermishandeling verbetert. In bovengenoemde wet wordt aan instellingen en zelfstandige
beroepsbeoefenaren de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en
kindermishandeling, zodat organisaties en professionals weten welke stappen zij moeten zetten als zij geweld
signaleren. Op De Regenboog hebben wij een protocol voor de meldcode met bijbehorend stappenplan, zodat
we adequaat kunnen reageren. Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u dit natuurlijk op school komen lezen.

Kledingvoorschriften WSKO:

Het dragen van gezichtsbedekkende kleding, bijvoorbeeld een burka, chador, nikaab of gezichtssluier, door
leerlingen, ouders, medewerkers en stagiaires is verboden om redenen van communicatie en identificatie. Een
goede communicatie tussen docenten, andere medewerkers en leerlingen is een noodzakelijke voorwaarde
voor een succesvol onderwijsleerproces. Een goede communicatie is niet alleen van belang in de lessen, maar
ook in de pauzes en op het schoolplein. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van het bevoegd bezag om
een optimaal onderwijskundig en pedagogisch klimaat te scheppen.

Verder is het nodig om eenieder in de school en op het schoolterrein te kunnen identificeren omdat het tot de
verantwoordelijkheid en de verplichting van het bevoegd gezag behoort om te zorgen voor een veilig
schoolklimaat. In dat kader is het onmiskenbaar van belang dat het bevoegd gezag moet kunnen vaststellen of
personen die zich in het schoolgebouw of op het schoolterrein bevinden, iets op de school te zoeken hebben.

Het behoort tot de taken van het bevoegd gezag om de veiligheid van leerlingen te waarborgen tijdens lessen,
in het schoolgebouw en op het schoolterrein.

Omwille van de veiligheid van leerlingen is het verboden om kleding, sieraden of accessoires te dragen die de
fysieke veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen in het schoolgebouw of op het schoolterrein.
Omwille van veiligheid is het voorgeschreven om tijdens kooklessen hoofddoeken van katoenen stof, althans
brandwerend materiaal, te dragen. Omwille van veiligheid is tijdens gymlessen het dragen van kleding die de
bewegingsvrijheid beperkt en het risico op letsel onnodig vergroot, bijvoorbeeld door ergens achter te kunnen
blijven haken, verboden.

Kinderen, medewerkers en stagiaires mogen geen extreem uitdagende, extreem slordige, of extreem
afwijkende kleding dragen voor zover dit geen kleding betreft die een uiting is van een geloofs-, levens- of
politieke overtuiging.

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen:

Een kind komt ’s ochtends gezond op school en krijgt tijdens de schooluren last van hoofd-, buik- of oorpijn of
wordt door bijvoorbeeld een insect gestoken.

Uitgangspunt is dat een ziek kind naar huis moet. Neem contact op met de ouders en overleg met hen wat er
moet gebeuren. Ook al lijkt het kind met een eenvoudig middel te helpen, wees hierin als leerkracht uiterst
terughoudend. Neem contact op met de ouders en vraag toestemming om een bepaald middel te verstrekken.
Vraag hen vervolgens deze toestemming per e-mail te bevestigen.

Wat te doen als ouder(s)/verzorger(s) niet te bereiken zijn? In dat geval kan de leerkracht, na overleg met een
collega, een eenvoudig middel geven. Raadpleeg bij twijfel altijd een arts en blijf het kind goed observeren.

Medicijnverstrekking:
Hierbij gaat het om kinderen die medicijnen hebben die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken. Dus
ook onder schooltijd. (Bijv: pufjes voor astma, antibiotica, etc). De ouders vragen aan de directeur of de school
medewerking wil verlenen bij het verstrekken van middelen. De toestemming van ouders is dus gegeven. Als de
directeur, na overleg met de leerkracht(en) van de desbetreffende leerling, bereid is het medicijn te
verstrekken, wordt dit schriftelijk vastgelegd d.m.v. de medicijnenovereenkomst voor ouders. Deze
overeenkomst wordt in het dossier van de leerling bewaard.
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Neem alleen medicijnen in ontvangst in originele verpakking en uitgeschreven op naam van het kind. Lees de
bijsluiter goed, zodat u op de hoogte bent van eventuele bijwerkingen.

Medische handelingen:
Het komt niet vaak voor dat ouders aan de school vragen handelingen te verrichten die vallen onder medisch
handelen. Meestal worden deze handelingen door de ouders zelf verricht. Als er toch een beroep op de school
wordt gedaan, is het ter beoordeling van de directeur of op dit verzoek wordt ingegaan. Indien wordt besloten
hieraan mee te werken, moet dit schriftelijk worden vastgelegd d.m.v. de medicijnenovereenkomst voor
ouders. De leerkracht moet een gedegen instructie krijgen van de ouders alvorens de handeling te mogen
uitvoeren. Wordt de behandeling te specialistisch of bestaat er onzekerheid of is er zelfs sprake van angst over
de consequenties van de te verrichten handeling, dan doet de school er verstandig aan deze behandeling aan
de ouders over te laten.

Privacy:
De privacyregels zijn het afgelopen jaar in Nederland behoorlijk aangescherpt.

Als semi-overheidsinstantie houden we ons uiteraard aan deze wetgeving. We moeten en zullen zeer
zorgvuldig met leerlingengegevens omgaan en deze niet zomaar verstrekken aan derden. Dit geldt ook voor
administratieve zaken als naam, adres, telefoon en woonplaatsgegevens.

Met organisaties waar wij al dan niet verplicht mee samenwerken, zoals DUO (Ministerie van Onderwijs),
leerplicht, e.d., zijn schriftelijke afspraken gemaakt over het zorgvuldig omgaan met de leerlinggegevens.

Voor u als ouders betekent dit o.a. dat we geen groepslijst met leerling-gegevens (NAW) aan ouders zullen
verstrekken. Onze oudervereniging krijgt wel een lijst, dat is namelijk nodig om alle festiviteiten, waarbij
aantallen, namen en bijzonderheden als allergieën belangrijk zijn, goed te kunnen organiseren.

Daarnaast krijgt de coördinator van de voor- en naschoolse opvang een namenlijst, zodat ze overzicht heeft
voor de indeling en ouders kan bellen in geval van nood.

Nog meer protocollen:
Op school hebben we ook een pestprotocol.

We willen wel graag opmerken dat protocollen vaker in de la liggen, dan dat ze eruit komen. We hechten veel
meer aan de oplettendheid en professionaliteit van de leerkracht die calamiteiten als pesten snel onderkent en
daarop adequaat handelt met behulp van collega’s en het managementteam.

Pesten is vorm van antisociaal gedrag waarbij grenzen, normen en waarden worden overschreden.

Voor ons team is daarom pesten onaanvaardbaar, omdat we drommels goed weten uit de media en
onderzoeken wat voor psychische gevolgen pesten voor een mens kan hebben. School hoort voor ieder kind
een veilige haven te zijn en moet daarom sociale veiligheid bieden. Pesten dient daarom direct te worden
aangepakt door school en ouders/verzorgers.
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8. ALGEMENE ZAKEN/CONTACTEN

Het schoolbestuur van WSKO:

Alle katholieke basisscholen in de gemeente Westland behoren tot het bestuur van de Westlandse Stichting
Katholiek Onderwijs. Het college van bestuur(bevoegd gezag), wordt ondersteund en geadviseerd door
medewerkers van het servicebureau. Het college van bestuur onderhoudt de contacten met de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De schooldirecteuren onderhouden op hun beurt contact met de
medezeggenschapsraad namens het college van bestuur.

Het college van bestuur wordt geadviseerd door het managementberaad, dat wordt gevormd door alle
schooldirecteuren. Het adres van het servicebureau is: De Ruijtbaan 83,  2685 RS te Poeldijk

telefoon: 0174 - 280 446
e-mail: info@wsko.nl website: www.wsko.nl

Visie WSKO:

WSKO wil de verantwoordelijkheid nadrukkelijk leggen bij de onderwijsgevenden, leerlingen, ouders en
schoolleiding. Vanuit dit bewustzijn heeft WSKO gekozen voor het Rijnlands denken e n handelen. Het Rijnlands
model kenmerkt zich door een werkcultuur, waarbij gebruik gemaakt wordt van erkende kwaliteiten en een
georganiseerd vertrouwen. Het staat voor vertrouwen, eigenaarschap en vooruitgang. Vertrouwen als
kernwaarde, eigenaarschap van de mens en de dynamiek van beweging, die vooruitgang activeert. Vanuit deze
filosofie is een koersplan ontwikkeld. Het koersplan bevat geen vastomlijnde doelstellingen maar wil richting
geven aan de dynamiek van de dagelijkse werkelijkheid en beseft dat deze constant zal worden bijgestuurd.
Binnen het koersplan is gekozen voor vijf domeinen: marktaandeel, personeel, kwaliteit, professionele cultuur
en financiën.

Andere scholen:

In verband met de uitstroom van leerlingen is er contact met scholen voor Voortgezet Onderwijs in onze
omgeving. Daarnaast is er een goede samenwerking met de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal
onderwijs.

Instellingen:

De onderwijsadviesdienst of andere op onderwijsgerichte instellingen kunnen het team begeleiden in hun
veranderingsprocessen.

Verder zijn er nog tal van instellingen en organisaties, waar wij als school mee te maken hebben, zoals daar zijn:
spow, gemeente, sporthal, parochie, bibliotheek, sportverenigingen, PABO etc.

Schoolongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering, doorlopende reisverzekering:

WSKO heeft een Onderwijs Pakketpolis afgesloten ter dekking van calamiteiten, ongevallen en
aansprakelijkheden. De polis is een verzekeringsproduct van AON.
De polis is voor alle WSKO scholen.

Schoolgids 2021-2022 41

mailto:info@wsko.nl


Aansprakelijkheidsverzekering:
De verzekering verzekert de aansprakelijkheid van WSKO voor door derden geleden schade inclusief daaruit
voortvloeiende gevolgschade.

De verzekering biedt dekking voor wettelijke aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en
milieu-aansprakelijkheid. Net zoals alle verzekeringen kent de polis een aantal beperkingen en uitsluitingen.

In uw eigen belang, verzoeken wij u te controleren of u in het bezit bent van een particuliere WA-verzekering
voor het hele gezin. Het mag niet zo zijn dat een kind, dat schade veroorzaakt, aan wie of waar dan ook, niet
kan terugvallen op een verzekering.

Ongevallenverzekering:

Ongevallendekking tijdens schooluren c.q. evenementen in schoolverband voor leerlingen mits zij onder
toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar
school en omgekeerd met als kring van verzekerden verzekeringnemer, leerlingen, personeel inclusief stagiairs,
vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen die aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer
verband houdende activiteiten deelnemen.

Doorlopende reisverzekering:

Van kracht tijdens school- en groepsreizen, excursies, uitstapjes in schoolverband, reizen in verband met
georganiseerde stages en excursies/uitstapjes van personeelsleden voor zover deze in Nederland plaatsvinden.
Voorwaarde is dat de leerlingen onder toezicht staan van de door de school aangewezen personen met als
kring van verzekerden verzekeringnemer, ouder- en medezeggenschapsraden, activiteitencommissies,
leerlingen en begeleiders van leerlingen.

Schadeverzekering inzittenden: Schadeverzekering voor dekking van schade als gevolg van een
verkeers-ongeval voor zover andere verzekeringen hiaten in de dekking laten zien, waardoor de verzekering
een secundair karakter heeft.

De kosten op de collectieve ongevallenverzekering en/of schadeverzekering worden vergoed tot maximaal de
verzekerde bedragen.

Verdere informatie omtrent de verzekeringen kunt u verkrijgen bij:
Website: www.aononderwijs.nl
E-mail: elise.noort@aon.nl
Tel: 071-364314

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op school worden veel gegevens van en over leerlingen en personeel verwerkt. Per 25 mei
2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing/kracht. Dat
betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie.
Welke maatregelen wij als WSKO scholen hiervoor hebben genomen kunt u vinden op:
Privacyreglement WSKO.
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9. DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS

Hoewel we heel goed weten, dat het hier om momentopnamen gaat en er geen conclusies aan verbonden
mogen worden, willen we toch een overzicht geven van de schoolverlaters van de laatste jaren om een indruk
te geven over welke scholen deze kinderen zoal zijn uitgezwermd.

In juli 2015 telden we 30 schoolverlaters die naar de volgende onderwijsvormen vertrokken:

KL 3 10,00 %
MAVO 6 20,00 %
HAVO 1 3,33 %
HAVO/VWO 8 26,64 %
HAVO/VWO techn 1 3,33 %
VWO 6 20,00 %
VWO/cambridge 5 16,65 %
Gymnasium 1 3,33 %

In juli 2016 telden we eveneens 30 schoolverlaters. Zij gingen naar de volgende scholen voor voortgezet
onderwijs:

KL 2 6,66 %
MAVO 8 26,64 %
MAVO/HAVO 7 23,31 %
Groen Lyceum 1 3,33 %
HAVO/VWO 4 13,32 %
VWO 6 19,98 %
VWO/cambridge 2 6,66 %

In juli 2017 hadden we 26 schoolverlaters. De leerlingen gingen naar:

BL/LWOO 1 3,84 %
KL 1 3,84 %
Kl/GL 1 3,84 %
KL/MAVO 2 7,68 %
MAVO 6 23,04 %
MAVO/HAVO 2 7,68 %
HAVO/Groen Lyceum 2 7,68 %
HAVO/VWO 5 19,20 %
VWO 3 11,52 %
VWO/Cambridge 3 11,52 %

In juli 2018 hadden we 26 schoolverlaters. De leerlingen gingen naar:

KL 3 11,52 %
MAVO 6 23,04 %
MAVO/HAVO 3 11,52 %
HAVO/Groen Lyceum 3 11,52 %
HAVO/VWO 3 11,52 %
VWO 6 23,04 %
VWO/Cambridge 2 7,68 %
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In juli 2019 hadden 42 schoolverlaters. De leerlingen gingen naar:
KL 4 9,52 %
KL/TL 3 7,14 %
MAVO 9 21,42 %
HAVO/Groen Lyceum 5 11,90 %
HAVO/VWO 9 21,42 %
VWO 11 26,18 %
VWO/Cambridge 1 2,38 %

In juli 2020 hadden 28 schoolverlaters. De leerlingen gingen naar:

BL/KL
KL/TL

1
4

3,57 %
14,28 %

MAVO 14 49,98 %
HAVO/VWO 8 28,56 %
VWO/Cambridge 1 3,57 %

Cijfers na 3 jaar:

Zo’n 70% van de kinderen zit na drie jaar nog minimaal op het door ons gegeven advies.

Resultaten DIA-eindtoets groep 8:
2018: 362,8 gemiddeld
2019: 364,9 gemiddeld
2020: Geen eindtoetsresultaten vanwege Corona
2021: 364,5 gemiddeld
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10. REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN

Schooltijden:

Voor groep 1 t/m 8: 08.30-14.45

Woensdagochtend 08.30-12.00

Woensdagmiddag zijn alle groepen vrij.

De onderwijstijd:

De groepen 1 t/m 8 moeten in 8 jaar minimaal 7520 uur maken. Alle uren die we meer maken, worden
marge-uren genoemd. Hieruit kunnen we dus de studiedagen, vrije dagen en extra vrije vrijdagmiddagen voor
sommige vakanties realiseren. Bij ons krijgen de kinderen in groep 1/2 beduidend meer dan 880 uur
gemiddeld. In groep 3 t/m 8 ligt dat gemiddelde rond de 960 uur. De uren die in groep 1/2 teveel worden
gemaakt, krijgen de kinderen terug in de vorm van 6 vrije vrijdagen.

Verlofregelingen:

In de leerplichtwet staat, dat ouders of verzorgers van een leerplichtig kind ervoor moeten zorgen, dat een
kind naar school gaat.
De leerplichtwet stelt het volgende:

De leerplicht voor een kind begint op 5-jarige leeftijd. Sinds de herziening van de Leerplichtwet 1969 per 1
augustus 1994 van kracht is geworden, zijn ook de regels voor verlof buiten de schoolvakanties aangepast.
Extra verlof om buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan, of om langer bij familie in het buitenland te
blijven is niet meer mogelijk.

Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om
tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan éénmaal per schooljaar door de schoolleiding vrijgegeven
worden. Bij de aanvraag dient dan een werkgeversverklaring gevoegd te worden, waaruit dit blijkt. Van belang
hierbij is dat:

• de aanvraag minimaal 4 weken van tevoren bij de directie moet worden ingediend

• de verlofperiode ten hoogste 10 schooldagen mag beslaan

• de verlofperiode niet in de eerste 2 weken van het schooljaar mag vallen.

Voor enkele gewichtige omstandigheden kan eveneens verlof worden aangevraagd:

• een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden

• verhuizing (hoogstens 1 dag)

• huwelijk van bloed- of aanverwanten 2e t/m 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk van de
plaats, waar huwelijk wordt gesloten)

• ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m 3e graad (duur in overleg met schoolleiding)

• overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen), in de 2e graad (ten
hoogste 2 dagen), in de 3e of 4e graad (ten hoogste 1 dag)

• het 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van
ouders of grootouders (1 dag)
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Geen redenen voor verlof zijn:

• familiebezoek in het buitenland

• vakantie in een goedkope periode of i.v.m. een speciale aanbieding

• het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden

• een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan

• eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte

• als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben.

Een aanvraag voor verlof in geval van gewichtige omstandigheden moet bij voorkeur een maand van tevoren,
of als dit niet mogelijk is, uiterlijk 2 dagen na ontstaan van de verhindering bij de schoolleiding worden
ingeleverd.

Alle verlof moet schriftelijk worden aangevraagd door een op school te verkrijgen formulier. Over
verlofaanvragen buiten de genoemde verlofregeling beslist leerplichtambtenaar van de gemeente Westland. In
de meeste gevallen zal deze zich door de schoolleiding laten adviseren voordat ze een beslissing nemen. Om
zicht te houden op het verzuim dient ook voor 4-jarigen de afwezigheid gemeld te worden bij de
klassenleerkracht.

Leerplicht en verzuim:

Ongeoorloofd verzuim.
Alle kinderen die in Nederland wonen of langere tijd verblijven, hebben de plicht naar school te gaan.

De school controleert of leerlingen naar school komen. De school heeft een verzuimbeleid en administreert het
verzuim van leerlingen. Bij ongeoorloofd verzuim onderneemt de school actie naar leerlingen en ouders.
Ongeoorloofd verzuim van zestien uur binnen vijf werkdagen wordt door de school aan de leerplichtambtenaar
gemeld. De gemeente is met de scholen verantwoordelijk voor de aanpak van verzuim en voortijdig
schoolverlaten. De gemeente heeft hiervoor leerplichtambtenaren aangesteld.

De leerlingen hebben vakantie volgens het jaarlijkse, regionaal vastgestelde vakantierooster. Het vrijgeven voor
vakantie buiten het vastgestelde vakantierooster staat de wet -behoudens bijzondere omstandigheden-niet
toe.
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11. SPONSORING
Omdat de financiële middelen binnen het onderwijs niet altijd toereikend zijn, worden tegenwoordig
mogelijkheden onderzocht om d.m.v. sponsoring toch het een en ander te realiseren.

Dit gaat echter niet zonder slag of stoot en sponsoring wordt vanuit de overheid aan bepaalde regels
gebonden. Samen met ons bestuur zijn we met de andere scholen die onder de WSKO vallen tot de volgende
opzet op het gebied van sponsoring gekomen:

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een bevoegd gezag
(bestuur), directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie
verlangt waarmee leerlingen of hun ouders in schoolverband worden geconfronteerd. Hieronder vallen dus
geen schenkingen.
Enkele voorbeelden van sponsoring zijn:

gesponsorde lesmaterialen, zoals lesboekjes, video’s, folders, posters en spellen, advertenties op de site,
uitdelen van producten, sponsoren van activiteiten bijv. schoolfeesten of sportdagen, sponsoren van gebouw,
inrichting, computerapparatuur.

Er zijn echter wel enkele beperkende regels op dit gebied, namelijk:

• In lesmateriaal mag geen reclame voorkomen.

• Bij de aanschaf van computerapparatuur mag geen sprake zijn van verplichte afname van software bij
de sponsor.

• Bij sponsoring van bouw, inrichting of exploitatie mag de sponsor geen bemoeienis hebben met de
onderwijsinhoud of de bouw, inrichting en exploitatie zelf.

• Sponsoring is alleen acceptabel wanneer er bij ouders, leerlingen en school een draagvlak voor is.

Afspraken tussen de sponsor en de school worden op schrift gesteld in een overeenkomst.

Het bestuur is te allen tijde verantwoordelijk voor datgene wat binnen het verband van de schoolorganisatie
plaatsvindt.

Verder zal er door het bestuur een tegenprestatie geleverd moeten worden, voortvloeiend uit de
sponsorovereenkomst. Die tegenprestatie hoeft niet altijd tijdens schooltijden plaats te vinden. Dat kan ook
tijdens buitenschoolse activiteiten, die onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag plaatsvinden.

Ook de medezeggenschapsraad heeft met de sponsoring te maken en wel op de volgende manier:

• Het oudergedeelte van de MR heeft instemmingsrecht t.a.v. beslissingen van het bevoegd gezag van
een school over sponsoring.

• De MR moet instemmen met sponsoring als daaruit voor de school verplichtingen voortvloeien
waarmee de leerlingen worden geconfronteerd.

• Het vaststellen van de normen voor sponsoring wordt overgelaten aan bevoegd gezag en MR.

• Men kan overwegen een algemeen sponsorbeleid van de school voor een bepaalde periode vast te
stellen

• Het personeelsdeel van de MR dient met eventuele gevolgen van het sponsorbeleid in te stemmen.

Ouders die niet akkoord gaan met de tegenprestatie die aan de sponsoring is verbonden, kunnen een klacht
indienen (zie klachtenprocedure).
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12. VERDELING LEER-EN VORMINGSGEBIEDEN

Hieronder volgt een overzicht van de vakken, zoals die op school gegeven worden met
daarachter vermeld het aantal uren, dat hiervoor per week gereserveerd is.

Groep 1 2 3 4 5 6 7 8

zintuiguiglijke/licha- 6 6 2 2 2 2 2 2
melijke oefening
Nederlandse taal 2 2 6,75 5,45 5,25 5,6 5,75 5,55

lezen 1,5 3,25 2,75 2 1,75 1,75

schrijven 2,5 1 0,5 0,5

ict (word, prezi, excel, 1,25 1,5 1 1,5 1,5 1,2
werelddoriëntatie)
sociale vorming 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

rekenen/wiskunde 1 1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Engelse taal 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1 1

aardrijkskunde 1 1 1 1

geschiedenis 1 1 1 1

natuurkunde/biologie 1 1 1 1

wereldoriëntatie/docu- 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5
mentati
e
hoeken 1,3

verkeer (wel praktijk) 0,5

bevordering taalgebruik 1 1 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

tekenen 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

muziek, dans,  drama, 1,75 1,75 1 1 1 1 1
spel & beweging
handvaardigheid 1 1 1 1 1 1

werken ontwikkelings
-

10,5 10,5 0,5

materiaal
katechese 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

pauze 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

totaal 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5
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13. NAMEN EN ADRESSEN

School:
R.K. Basisschool “De Regenboog”
Aalbersestraat 47
2672 DR Naaldwijk
Tel: 0174 - 622870
E-mail: regenboog@wsko.eu
Website: www.regenboog.wsko.nl

Managementteam:

Ivon Groenewegen

Cathy Moor

Benjamin Hofland

coördinator bovenbouw

schoolcoördinator en coördinator onderbouw

directeur

Medezeggenschapsraad/oudervereniging:
Voorzitter MR: Chris Alsemgeest
Leden MR: Sebastiaan Vis, Angela Standhart
Personeelsgeleding MR: Krista van Gemert, Suzanne v.d. Berg, Irene Noordermeer
Leden OV: Henny v.d. Knaap, Nanda Helleman, Anita Looije-v.d. Meer, Cindy

Zuidgeest, Marianne van Holstein, Patricia van Schie (penning-
meester)
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FORMULIER INSTEMMING SCHOOLGIDS

Instemming schoolgids

School: WSKO De Regenboog

Adres: Aalbersestraat 47

Postcode: 2672 DR Naaldwijk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te
stemmen met de schoolgids voor het schooljaar 2021-2022.

Namens de MR,

Naaldwijk, 25-06-2020

Chris Alsemgeest

Voorzitter MR De Regenboog
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