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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van De Regenboog 

Voorwoord
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Contactgegevens

De Regenboog
Aalbersestraat 47
2672DR Naaldwijk

 0174-622870
 http://www.regenboog.wsko.nl
 regenboog@wsko.eu

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Benjamin Hofland b.hofland@wsko.eu

Onderbouwcoördinator Cathy Moor c.moor@wsko.eu

Bovenbouwcoördinator Ivon Groenewegen i.groenewegen@wsko.eu

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Over de brug
Savorin Lohmanstraat 1
2672BB Naaldwijk
 0174-622870
Door de groei van onze school, geven wij momenteel op twee locaties les. Op onze dependance zijn de 
kleutergroepen gehuisvest. Deze dependance bevindt zich op 400 meter lopen van onze school. 

Extra locaties

Schoolbestuur

Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO)
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 4.838
 http://www.wsko.nl
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Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

310

2021-2022

De Regenboog groeit hard. Dit komt enerzijds door de hoge instroom uit de omliggende wijken, maar 
anderzijds ook door de goede naam van de school. Voorlopig zal deze groei blijven doorzetten en zullen 
we uiteindelijk van elke jaargroep twee groepen hebben. Door onze dependance kunnen we deze groei 
ook het hoofd bieden.

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland.

Kenmerken van de school

Veiligheid

EigenaarschapSamenwerken

Creativiteit Nieuwsgierigheid

Missie en visie

DE REGENBOOG GEEFT JE TOEKOMST KLEUR

Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen persoonlijkheid en kwaliteiten. Op de Regenboog proberen wij voor 
iedereen een veilige en uitdagende leeromgeving te creëren, waarbij we rekening houden met de 
uniciteit van ieder kind.

1.2 Missie en visie
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We hechten veel belang aan de sfeer in onze school. We leren de leerlinge rekening te houden met 
elkaar, elkaar te respecteren en te helpen. Wij leren een kind zelfredzaam en weerbaar te zijn. 

De kernwaarden van onze school zijn eigenaarschap, creativiteit en nieuwsgierigheid. Leerlingen leren 
op de Regenboog verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling, een open en onderzoekende 
houding aan te nemen en te denken in verschillende mogelijkheden.

Identiteit

Binnen WSKO gaan we uit van de katholiciteit. Voor ons als school betekent dit:

- We staan open voor iedereen en sluiten niemand buiten;

- We hebben oog voor alle kinderen en bieden hen de ruimte om zich te ontwikkelen;

- Onze normen en waarden zijn gebaseerd op de Bijbel en deze willen we doorgeven aan onze 
leerlingen;

- Iedereen is uniek en we hebben oog voor de talenten van elk kind;

- Iedereen mag zich ontwikkelen in relatie tot de ander;

- Wij geloven dat mensen van nature goed zijn. Vanuit deze positieve houding benaderen wij elkaar;

- Wij geloven dat we met z’n allen verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor de school;

- Er is meer tussen hemel en aarde. We bieden ruimte aan iedereen, ongeacht geloof of afkomst. 
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In de wet primair onderwijs staan de vakken die de kinderen moeten leren. Bij elk vak zijn kerndoelen 
aangegeven. Dat zijn doelstellingen die de regering verplicht stelt. Wij hebben bij alle kerndoelen heel 
zorgvuldig een methode gekozen. In die methode staat dan altijd de verplichte leerstof. De leerkracht 
deelt het schooljaar in en zorgt dat alle leerstof behandeld wordt. Aan het eind van de basisschool 
hebben alle kinderen de verplichte leerstof gehad.  

Wij geven les in de volgende vakken:

- Nederlandse taal

- Technisch en begrijpend lezen

- Rekenen

- Schrijven

- Wereldoriëntatie

- Techniek en handvaardigheid

- Tekenen

- Theaterles

- Muziekles

- ICT: digitale vaardigheden

- Engels

- Gymnastiek

- Redzaamheid: burgerschap, sociaal- emotionele vorming en verkeer.

Kinderen werken bij ons op school aan een weektaak. Dit bieden we aan om de zelfstandigheid van 
kinderen te vergroten, kinderen te leren plannen en kinderen de mogelijkheid te geven zelf keuzes te 
maken. 

Naast het werken op papier, leren kinderen ook werken op een chromebook. De chromebooks worden 
o.a. ingezet bij de weektaak om kinderen doelgericht en op maat te laten oefenen met rekenen, taal en 
lezen, de ICT-lessen, in ons Technico-circuit, het maken van een werkstuk en het doen van onderzoek 
bij de lessen van Blink.

Een aantal vakken uitgelicht:

Nederlandse taal

Naast de basislessen woordenschat, taalvorming en spelling uit de methode Staal, oefenen de kinderen 

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs

5



in het houden van verschillende presentaties zoals boekbesprekingen, spreekbeurten en vlogs. 

Rekenen

Om onze rekenlessen van Pluspunt te ondersteunen zetten wij de methode Met Sprongen Vooruit in. 
Dit is een rekenprogramma waarmee kinderen ‘bewegend en spelend leren’. 

Wereldoriëntatie

Wij gebruiken Blink om onze lessen in aardrijkskunde, geschiedenis en natuur vorm te geven. Deze 
vakken worden thematisch en geïntegreerd aangeboden. Nadat een thema is geïntroduceerd en er 
kennis is opgedaan, gaan kinderen een onderzoek uitvoeren en sluiten zij het thema af met een 
presentatie. 

Engels

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen Engelse les. We gebruiken de methode Holmwood's.

Theaterles

Alle kinderen van de Regenboog krijgen theaterles van een vakdocent van Koperen Kees.  

ICT

Om kinderen digitale vaardigheden aan te leren, gebruiken wij Digital Skills For Kids. Kinderen leren 
werken met Google Drive, Google documenten, Google Presentaties en de zoekmachine.

Technico

Bij 'Technico' werken de kinderen aan de vakken handvaardigheid, techniek en programmeren. 
Technico vindt plaats in circuitvorm, waarbij de kinderen zelf mogen kiezen aan welke opdracht en 
techniek ze werken.    

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

De inhoud van ons onderwijsprogramma is gebaseerd op de kerndoelen die gelden voor de groepen 1 
en 2. Wij maken gebruik van de methode Kleuteruniversiteit en ontwerpen ook zelf passende 
leeractiviteiten.  

Invulling onderwijstijd
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Wij proberen in ons dagprogramma zoveel als mogelijk de basisvakken in het ochtendprogramma te 
plannen. In de middagen plannen we bij voorkeur vakken als wereldoriëntatie, tekenen, muziek, 
techniek/handvaardigheid en theaterles in.

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Technieklokaal
• Speellokaal

Extra faciliteiten

Verlof personeel

Binnen WSKO zijn afspraken gemaakt over hoe te handelen als een leerkracht ziek is. Hieronder vindt u 
het stappenplan dat gehanteerd wordt: 

Stap 1 - Vervanging binnen de eigen school met leerkracht of andere collega. Iedere school heeft een 
extra leerkracht met de bedoeling deze in te zetten bij ziekte van een leerkracht; 

Stap 2 - Overleg met collega-scholen. 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 leerkracht al is 
ingezet voor ziektevervanging, kan bij collega-scholen geïnformeerd worden of gebruik gemaakt kan 
worden van hun extra leerkracht;

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Drama Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

De Regenboog heeft een mooi en divers team, met daarin ruimte voor eigen specialiteiten onder de 
collega's. Zo is er standaard een vakdocent voor bewegingsonderwijs, maar ook voor theaterles. 
Hiernaast neemt elke collega weer zijn eigen kennis en kunde mee. Tussen de collega's die voor de 
groep staan zijn er weer specialisten op het gebied van bijvoorbeeld gedrag en taal. 

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een 
kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met Stichting Kwest.

Als een kind 4 jaar is start het bij ons op school in een groep 1/2. Op de Regenboog zitten kinderen uit 
groep 1 en 2 bij elkaar in één groep. Door de gemengde groepssamenstelling kunnen de kinderen veel 
van elkaar leren en elkaar helpen. Ook biedt het uitkomst de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen 
niveau onderwijs te bieden. Zo kan bijvoorbeeld een kind dat in groep 1 zit en extra uitdaging nodig 
heeft, mee doen met activiteiten van groep 2 en andersom kan een kind van groep 2 dat op bepaalde 
gebieden moeite heeft met de leerstof, meedoen met groep 1.  

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Stap 3 - Vervanging binnen de eigen school Voor het begin van ieder schooljaar wordt geïnventariseerd 
welke parttime leerkrachten in staat en bereid zijn om eventuele ziekte op te vangen;

Stap 4 - 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 5 - Inzetten van niet-groepsgebonden leerkrachten. De niet-groepsgebonden leerkrachten 
worden in de volgende volgorde benaderd: vakleerkracht, de intern begeleider, 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 
evenredigheid 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 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 is 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. 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, dienen op school te worden opgevangen. In geval stap 8 gezet wordt, moet de 
onderwijsinspectie terstond geïnformeerd worden door de directeur.
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In groep 1/2 leren de kinderen voornamelijk spelenderwijs. Bij ons op school werken wij met thema’s die 
aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Binnen een thema bieden wij uitdagende 
activiteiten aan op het gebied van taal, rekenen, creativiteit, Engels, muziek, theater, spel en gym. Het 
thema is ook terug te vinden in de verschillende hoeken in de groep. 

Een kleutergroep bestaat o.a. uit de volgende hoeken: een woonhoek, een bouwhoek, een 
lees-/schrijfhoek, een knutselhoek, een verfhoek, diverse constructiehoeken en een zand-/watertafel.  
Tijdens de werkles maken wij gebruik van het Digikeuzebord. Hierop kunnen de kinderen zelf kiezen in 
welke hoek zij gaan spelen en plannen ze in wanneer ze een bepaalde 'verplichte' taak gaan doen. Het 
werken met de digikeuzebord zorgt voor overzicht en structuur, leert de kinderen plannen en vergroot 
hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Wij volgen de ontwikkeling van kinderen aan de hand van observaties in de groep. Dit gebeurt in de 
kring, tijdens de werklessen, het buitenspelen en de gymlessen. Deze observaties registreren wij in ons 
registratiesysteem Kijk!.

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Ons schoolplan bevat de doelen die wij als school stellen t/m 2023. Onder de bijgevoegde link, vindt u 
het schoolplan met daarin een uitgebreide omschrijving van onze doelen.

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Onze gestelde doelen staan steeds op onze vergaderingen en studiedagen centraal. Ook zetten wij 
collegiale consultatie, cursussen en trainingen in, om onze doelen te verwezenlijken. 

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

In het SOP staan de mogelijkheden en onmogelijkheden van de school, m.b.t. kinderen die extra zorg 
behoeven, beschreven. 

Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Dyslexiespecialist

• Intern begeleider

• Rekenspecialist

• Remedial teacher

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

• Taalspecialist

.

Sociaal emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het team van de Regenboog blijft zich ontwikkelen door o.a het volgen van trainingen en opleidingen.
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Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• Intern begeleider

.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Ons pestprotocol heeft als doel om alle kinderen bij ons op school zich veilig te laten voelen, zodat zij 
zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we 
alle leerlingen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. We doen dat door regels en 
afspraken zichtbaar te maken voor kinderen en volwassenen zodat als er zich ongewenste situaties 
voordoen, zij elkaar kunnen aanspreken op deze regels en afspraken. Wanneer nodig, kunnen er diverse 
programma's ingezet worden zoals bijvoorbeeld Taakspel of een Orka-training.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
SEV-lijst Op-School.
.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

vertrouwenspersoon Ivon Groenewegen i.groenewegen@wsko.eu

Bij het signaleren van pestgedrag is de betrokken leerkracht het eerste aanspreekpunt.
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Klachtenregeling

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, groeps-
leerkrachten en eventueel andere betrokkenen op te lossen. Indien de afhandeling van de klacht niet 
naar tevredenheid heeft plaatsgevonden of indien de afhandeling in de school, gelet op de aard van de 

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Een groot deel van de communicatie verloopt 
via onze schoolapp Parro. Dit is een app waarop informatie over de groep gedeeld wordt, 
communicatie met de groepsleerkracht plaatsvindt en waar eens in de 2 tot 3 weken de nieuwsbrief van 
school verschijnt. 

Voor een optimale ontwikkeling van kinderen vinden wij het belangrijk om goed samen te werken met 
ouders.

Wij starten het schooljaar met startgesprekken. Dit zijn gesprekken tussen leerling, ouder en 
leerkracht. Twee keer per jaar organiseert de leerkracht voortgangsgesprekken. In de onderbouw zijn 
er regelmatig inloopmomenten voor ouders. 

Naast de reguliere gesprekken die de leerkracht met ouders en kinderen voeren over de voortgang, zijn 
ouders na schooltijd altijd welkom om de school binnen te lopen als zij iets willen bespreken met de 
leerkracht.

De Regenboog heeft een schoolraad. Deze bestaat uit een actieve oudervereniging en een 
medezeggenschapsraad. De oudervereniging heeft als doel om, in samenwerking met het team, de 
kinderen een zo plezierig mogelijke schooltijd te bieden, door het organiseren van activiteiten die een 
aanvulling zijn op het lesprogramma. De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. 
Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school.

De hulp van ouders wordt ook gevraagd bij (o.a.) activiteiten buiten de school en het Technicocircuit.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 125,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Schoolverzekering

• Sinterklaas

• Toetsen

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Medezeggenschapsraad

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

.

klacht niet mogelijk is, wendt u zich tot het bevoegd gezag van WSKO, zijnde het College van Bestuur. 
Leidt ook dit overleg niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een formele klacht indienen 
volgens de klachten-regeling, waarvan de volledige tekst is na te lezen op www.wsko.nl -> Over WSKO 
-> Klachtenregeling. Onderstaand treft u de te volgen procedure aan.    

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.    
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• Tussenschoolseopvang

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Schoolkamp groep 8

De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit twee delen. Er is een vrijwillige bijdrage voor de 
oudervereniging van waaruit activiteiten zoals de schoolreis georganiseerd worden en er is een bijdrage 
voor het continurooster. Van dit geld wordt Kwest ingehuurd om tijdens de grote pauze de pauze te 
organiseren. De kosten zien er uitgesplitst als volgt uit:

Oudervereniging: €40,-

Continurooster: €85,-

Beide kostenposten zijn vanuit ouders vrijwilliger. Kinderen zullen op de Regenboog altijd mee kunnen 
doen aan alle activiteiten. 

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind ziekmelden bij de groepsleerkracht(en) via onze schoolapp Parro. 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Op onze website leest u meer informatie over verlofaanvraag. Ook vindt u hier het online 
aanvraagformulier.

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

De Regenboog is een school die aan het groeien is, waar wij in het verleden wel eens een dubbele groep 
hadden, hebben we de laatste jaren bijna standaard twee groepen. Het toelatingsbeleid is in 

4.4 Toelatingsbeleid
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samenspraak met de medezeggenschapsraad tot stand gekomen en ziet er als volgt uit:

1. Op de Regenboog is de maximale groepsgrootte 28 leerlingen.
2. Wanneer er tussen de 28 en 40 leerlingen inschrijven,  vindt er een loting plaats tussen alle 

nieuwe leerlingen om tot een groep van 28 kinderen te komen.
3. Wanneer er tussen de 40 en 56 kinderen inschrijven, vormen we twee groepen en zijn alle 

ingeschreven kinderen verzekerd van hun plek bij ons op school. 
4. Wanneer er meer dan 56 kinderen inschrijven bij ons op school, wordt er een wachtlijst gevormd. 

Na 1 april krijgen ouders te horen of het kind geplaatst kan worden of niet. 

4.5 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Onze school houdt zich aan de voorschriften van de AVG. Jaarlijks krijgen ouders de gelegenheid om de 
privacyvoorkeuren van hun kinderen in te vullen en te updaten.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Op basis van de observaties van de leerkracht(en), de methodetoetsen en de resultaten van de 
methode-onafhankelijke toetsen van DIA, bekijken we op verschillende momenten in het jaar hoe de 
leerlingen zich ontwikkelen. 

Twee keer in het jaar heeft de leerkracht een groepsbespreking met de intern begeleider. Tijdens de 
groepsbespreking worden de gegevens besproken met de intern begeleider en zo nodig worden hierop 
acties ondernomen die de kinderen of de groep nodig hebben. Indien nodig worden ouders betrokken 
bij ons handelen. 

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 

5 Ontwikkeling en resultaten
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niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

De Regenboog
99,7%

96,4%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

De Regenboog
70,5%

62,0%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (52,1%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

In het laatste jaar van de basisschool bereiden we de leerlingen voor op de overstap naar het voortgezet 
onderwijs. Om te komen tot een passend schooladvies wordt er gekeken naar:

- de leerling als persoon (o.a. gedrag, werkhouding, executieve vaardigheden)

- de resultaten in de klas

- de resultaten op de DIA-toetsen

Bij het formuleren van het schooladvies zijn de leerkracht(en) van groep 8, de leerkracht(en) van groep 
7, de intern begeleider en de bovenbouwcoördinator betrokken. 

Het tijdspad van de procedure in groep 8 is alsvolgt:
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 12,0%

vmbo-k / vmbo-(g)t 16,0%

vmbo-(g)t 4,0%

vmbo-(g)t / havo 8,0%

havo 28,0%

havo / vwo 32,0%

november : voorlopig schooladvies

december : informatieavond

januari/februari : open dagen VO-scholen

maart : definitieve schooladvies

april : Dia-eindtoets

Als het schooladvies, voortkomend uit de Dia-eindtoets hoger uitvalt dan het gegeven eindadvies 
wordt het advies door ons heroverwogen. In overleg met ouders kan een advies nog aangepast worden.

De groepsleerkrachten schrijven over iedere leerling een OnderwijsKundig Rapport (OKR). Dit is het 
overdrachtsdocument naar de school voor voortgezet onderwijs. In het OKR staat alle relevante 
informatie die de nieuwe school nodig heeft. Het OKR is voor ouders in te zien. Ook bespreken de 
groepsleerkrachten alle leerlingen met de leerlingbegeleiders van de scholen voor voortgezet 
onderwijs.

Wij volgen onze leerlingen ook nog als zij bij ons weg zijn. We bespreken het welbevinden en de 
resultaten met de leerlingbegeleiders van het voortgezet onderwijs. Hiervan leren wij veel als het gaat 
om schooladviezen formuleren, maar we willen natuurlijk ook heel graag weten hoe het met ‘onze 
leerlingen’ gaat. 

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Zien en gezien worden

Jezelf kunnen zijnZelfvertrouwen

De leerkracht is een belangrijke en eerste schakel. De leerkracht observeert, signaleert en handelt, 
zodat iedere leerling zichzelf kan en mag zijn.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind wordt op de Regenboog gevolgd.

In de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van het volgsysteem Kijk. Kijk is een hulpmiddel voor de 
leerkrachten om de ontwikkeling van jonge kinderen te observeren en registreren. 

In de groepen 3 tot en met 8 maken we gebruik van het sociaal emotioneel volgsysteem Op-School.  Dit 
systeem geeft de leerkracht zicht op het welbevinden van de leerlingen en vergroot de sociale 
veiligheid. 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kwest en Okidoki, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders en Kwest, in en buiten 
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden (vrijwillig).

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kwest, Okidoki en ZON!, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Op onze dependance zijn de schooldagen van 8.20 uur tot 14.35 uur. Zo kunnen ouders tijdig op beide 
locaties aanwezig zijn.  

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 11:45 12:30 - 14:45 14:45 - 18:00

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 11:45 12:30 - 14:45 14:45 - 18:00

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00  - 12:00 - 18:00

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 11:45 12:30 - 14:45 14:45 - 18:00

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 11:45 12:30 - 14:45 14:45 - 18:00
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 24 oktober 2022 28 oktober 2022

Kerstvakantie 26 december 2022 06 januari 2023

Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 03 maart 2023

Meivakantie 24 april 2023 05 mei 2023

Zomervakantie 10 juli 2023 18 augustus 2023

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Team Regenboog maandag t/m vrijdag 8.00 uur- 17.00 uur

Leerkrachten zijn tussen 8.00 uur en 17.00 uur bereikbaar via mail, telefoon of Parro.
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