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     EEN WOORD VOORAF 

DE BASISSCHOOL .............EEN STUKJE VAN JE LEVEN 

 
Deze schoolgids is bedoeld voor zowel nieuwe ouders als voor ou-
ders die al kinderen hier op school hebben. Voor de ene ouder is 

deze gids dus een leidraad voor wat zij mogen verwachten op deze 

school. Voor de reeds aanwezige ouders is het echter een verant-
woording afleggen over onze manier van werken. 

Voor u en uw kind staat er een grote verandering voor de deur. 
Het vertrouwde leventje in en om huis is voorbij. Een nieuwe peri-

ode breekt aan. De basisschool behoort binnenkort tot een vast 
patroon. Nu terwijl u dit leest misschien nog ver weg maar binnen 

enkele weken of maanden de realiteit. Voor de één een opluchting 
omdat het kind er zo aan toe is, voor de ander wellicht een moeten 

loslaten van..... waar u nog geen zin in heeft. Het kiezen van de 
juiste school voor uw kind is dan van groot belang, per slot van 

rekening zal uw kind de komende jaren minimaal 7520 uur op de 
basisschool doorbrengen.  

Scholen hebben de laatste jaren steeds meer een eigen identiteit 
gekregen. Werkwijzen, resultaten en sfeer verschillen sterk per 

school. Kortom, er is verschil in kwaliteit. De keuze voor een school 
wordt hierdoor bemoeilijkt. De schoolgids die u nu voor u heeft kan 

u bij uw keuze helpen. Hierin moeten voor u als ouder de antwoor-

den op uw vragen gevonden kunnen worden. Dat wil natuurlijk niet 
zeggen dat u op school niet welkom bent voor vragen, integendeel!  

Wij staan u graag te woord en zullen trachten op al uw vra-
gen antwoord te geven. 

Tot slot hopen wij dat u deze schoolgids met plezier zult doorlezen. 
Mochten er nog vragen bij u opkomen waarop deze gids geen ant-

woord geeft, kom dan gerust langs of maak een afspraak. U bent 
altijd welkom! 

 
 

 
Team OBS Piet de Springer 
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Verantwoording 

Waarom een schoolgids voor ouders? 
Deze schoolgids is bedoeld voor alle ouders en, eventueel, toe-

komstige ouders van de school. 
Iedere ouder kan jaarlijks de nieuwe schoolgids downloaden van 

onze site.  

Wat staat er in deze schoolgids? 
In deze schoolgids kunt u als ouder, verzorger of leerling informa-

tie vinden over de werkwijze van de o.b.s. Piet de Springer en ook 
informatie over o.a. de volgende zaken: 

 de doelen van het onderwijs en de resultaten die met het on-
derwijsleerproces worden bereikt. 

 de wijze waarop aan de zorg voor leerlingen met specifieke on-
derwijsbehoeften wordt vormgegeven. 

 de maatregelen ten behoeve van het benutten van de verplichte 
onderwijstijd. 

 de geldelijke bijdrage die aan ouders, verzorgers wordt ge-
vraagd door het bevoegd gezag en school alsmede het vrijwil-

lige karakter hiervan. 

 de rechten en plichten van ouders, verzorgers, leerlingen en het 

bevoegd gezag zoals bv. de klachtenregeling. 

Wie hebben er aan de schoolgids gewerkt? 

De schoolgids wordt door de schoolleiding opgesteld. Na instem-

ming van de medezeggenschapsraad is deze schoolgids definitief 
vastgesteld. Wij hopen dat u deze gids met veel genoegen zult 

lezen en dat het antwoord geeft op al uw vragen. Mocht dit echter 
niet het geval zijn, komt u dan gerust even langs voor een af-

spraak, zodat wij in alle rust uw vraag kunnen beantwoorden. 

Verzoek aan ouders om te reageren 

Heeft u als ouder/verzorger op- of aanmerkingen die ons kunnen 

helpen of ondersteunen om volgend jaar een kwalitatief nog betere 
schoolgids uit te brengen? Meld ons dit dan via het formulier dat u 

op de laatste pagina aantreft. 
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1. DE SCHOOL 

1.1. De geschiedenis 
Het openbaar onderwijs in Nederlangbroek is voortgekomen uit 

de openbare school die jarenlang in Overlangbroek gevestigd is 
geweest. 

Als zodanig heeft het openbaar onderwijs in Langbroek al een 
lange geschiedenis achter zich. 

Sinds 24 oktober 1984 werd het openbaar onderwijs gegeven in 
het gebouw aan de Marijkelaan nr. 3. Dit was noodzakelijk omdat 

het schooltje in Overlangbroek te klein begon te worden. Sinds 1 

januari 2014 maken wij deel uit van de Multifunctionele Accom-
modatie (MFA). Hierin is onze school opgenomen, samen met de 

peuterspeelzaal, de bibliotheek en het dorpshuis. 
Sinds oktober 1984 voert de school de naam “o.b.s. Piet de Sprin-

ger”. Piet de Springer is de schuilnaam van de verzetsheld Jan de 
Bloois. Jan de Bloois is in december ’44 neergeschoten bij een 

vluchtpoging op de Brink in Langbroek.  

1.2. Richting 
Wij zijn een openbare school voor kinderen van vier tot twaalf 
jaar. Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht levens-

beschouwing, herkomst of maatschappelijke positie van de ou-
ders. De openbare school is de plaats bij uitstek waar kinderen 

en volwassenen elkaar ontmoeten. De kinderen leren, spelen en 

ontwikkelen zich met respect voor elkaars leef- en zienswijzen. 
De verscheidenheid van levensbeschouwelijke en maatschappe-

lijke waarden draagt bij aan de algemene ontwikkeling van het 
kind.  

De basisschool bereidt voor op de toekomstige deelname in de 
samenleving. Sinds 1 augustus 2014 zijn alle basisscholen wet-

telijk verplicht om alle leerlingen aan te nemen op hun school als 
ouders dat wensen (Passend onderwijs).  

In uitzonderlijke gevallen kunnen er vanuit school bezwaren zijn 
m.b.t. het aannemen van een kind. Deze bezwaren dienen aan-

toonbaar en op schrift meegedeeld te worden aan de betreffende 
ouder(s). 

Onze school voert al enige jaren dit beleid voor Langbroekse kin-
deren. Voor onze openbare school geldt: ”Het kind centraal in 

een veilige omgeving” 

1.3.  Aanspreekpunt 
Jeanette Brinksma is de directeur van de school. 

Beslissingsbevoegdheid aangaande allerlei zaken ligt bij haar. 
Voor andere aangelegenheden kunt u zich in eerste instantie wen-

den tot de groepsleerkracht van uw kind. 
Jeanette is ambulant op maandag, dinsdag en donderdag. 
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1.4.  Situering van de school 
De Piet de Springerschool is gelegen aan het Prinsenplein nr. 1, 

in de Multifunctionele Accommodatie te Langbroek. In dit complex 

bevinden zich de school, de peuterspeelzaal, het dorpshuis en de 
bibliotheek. We zitten vlak bij de velden en de sporthal van de 

omnivereniging SVL. De school is verder gesitueerd aan de rand 
van een nieuwe woonwijk.  

Langbroek is één van de kernen van de gemeente Wijk bij Duur-
stede en valt dan ook onder haar verantwoordelijkheid. 

1.5. Schoolgrootte 
De school heeft momenteel rond de 80 leerlingen verdeeld over 

4 combinatiegroepen. 
Aan de school zijn 8 leerkrachten verbonden, waarvan 1 in full-

time en 7 in parttime functie. De school streeft ernaar, daar waar 

mogelijk, één of meerdere groepen, in verband met de grootte, 
op gezette tijden te splitsen zodat ook deze leerlingen voldoende 

individuele aandacht krijgen. 

1.6.  Het bestuur 
De Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede is verant-
woordelijk voor het openbaar onderwijs. 

Mevr. Sikken is aangesteld als voorzitter raad van bestuur. Zij 
werkt vanuit het stadskantoor in Wijk bij Duurstede. 
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2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR 

2.1 Missie, uitgangspunten of prioriteiten 

2.1.1. Inleiding 

Iedere school is anders en profileert zich dan ook als zodanig. Wij 
zijn een openbare school en staan daar dan ook voor. Gelijke be-

handeling ongeacht geloof, land van herkomst of huidskleur. Res-
pect voor ieders mening. Dit zijn zaken die wij hoog in ons vaan-

del dragen. 

2.1.2. Missie 

 

Het kind centraal in een veilige omgeving! 

 
Een kind moet zich geaccepteerd voelen en het gevoel hebben 

serieus genomen te worden. Wij hechten hier als team veel 
waarde aan. Een belangrijk uitgangspunt van onze school is zor-

gen voor kwalitatief goed onderwijs. Wij zullen zorg dragen voor 
één doorgaande lijn voor uw kind in een stimulerende en sfeer-

volle omgeving. Verder is een goede communicatie tussen ouders 
en leerkrachten van groot belang. 

 
Onze school is volop in beweging. Wij werken volgens het concept 

“Adaptief onderwijzen en Coöperatief leren”.  
 

Onder “Adaptief onderwijs” verstaan we onderwijs: 

 dat is aangepast aan de onderwijsbehoefte van leerlingen; 

 waarbij gebruik wordt gemaakt van uiteenlopende materialen 

en introductieroutes; 
 waarbij de leerkracht gevarieerde instructie principes gebruikt 

om de leerlingen in de gelegenheid te stellen de instrumentele 
vaardigheden te leren beheersen; 

 waarbij leerlingen in toenemende mate zelf verantwoordelijk-
heid nemen voor de planning van hun eigen leerproces; er 

wordt gewerkt met dag- en weektaken. 

Dit vereist een pedagogisch klimaat dat de kinderen het 

gevoel geeft van: 

 competentie      geloof en plezier in eigen kunnen; 

 relatie       gevoel dat mensen je waarderen en  
met je willen omgaan; 

 onafhankelijkheid  gevoel dat je iets kunt ondernemen 
      zonder dat anderen je daarbij moeten 

helpen. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Schoolgids 2017/2018 
 

 

o.b.s. Piet de Springer 

Onder “Coöperatief leren” verstaan we: 

 Positieve wederzijdse verantwoordelijkheid. 

De leerlingen moeten het gevoel hebben elkaar nodig te hebben 
bij de samenwerkingsopdracht. Zij weten dat ze elkaar nodig heb-

ben om een activiteit met succes uit te kunnen voeren. De leer-
lingen hebben een groepsdoel en dat doel kan alleen maar bereikt 

worden wanneer elk groepslid een bijdrage levert. Een leerkracht 

kan dit resultaat bereiken door een taakverdeling te hanteren. Elk 
groepslid heeft een taak, die nodig is voor het bereiken van het 

eindresultaat. Het is de bedoeling dat kinderen materiaal en in-
formatie delen. 

 Individuele verantwoordelijkheid. 
De leerlingen weten dat ze ook individueel verantwoordelijk zijn. 

Elke leerling in de groep moet na afloop kunnen vertellen hoe het 
proces verlopen is en wat zijn eigen bijdrage is geweest aan het 

eindresultaat. 

 Directe interactie. 

De opdracht is zo geformuleerd dat deze de leerlingen uitnodigt 
om veel te praten. Door veel te praten wisselen de leerlingen ken-

nis, ideeën en informatie uit. Bovendien ontdekken zij dat ze sa-
men meer weten dan alleen. Het is belangrijk dat alle leerlingen 

aan de beurt komen. Hierover worden werkafspraken gemaakt. 

 Aandacht voor samenwerkingsvaardigheden. 
Een leraar besteedt bewust aandacht aan samenwerkingsvaar-

digheden (inoefenen). Voordat het samenwerkend leren begint, 
kan een leraar bewust stilstaan bij een in te oefenen vaardigheid. 

Hij vertelt dat deze vaardigheid besproken wordt aan het eind van 
het samenwerkend leren. 

 Evaluatie van het samenwerken. 
Na een samenwerkingsopdracht kijken de leraar en leerlingen ge-

zamenlijk naar het proces en product van het samenwerken. De 
evaluatie heeft een expliciete plaats en functie binnen het samen-

werkend leren. De leerling moet namelijk (kunnen) reflecteren op 
hoe het proces verlopen is. 

2.1.3. Uitgangspunten 

Uw kind brengt een groot deel van de dag bij ons op school door. 

Tijdens die uren dragen wij zorg voor de opvoeding van uw kind. 
Zoals hierboven al beschreven, willen wij dat dit gebeurt in een -

voor het kind- veilige omgeving waar vertrouwen en respect voor 
elkaar van groot belang is.  

Een ononderbroken ontwikkelingslijn van uw kind, in de acht jaar 
dat uw kind aan onze school verblijft, is ons streven. 

Wij trachten een onderwijs leersituatie te scheppen waarin alle 
leerlingen actief, betrokken, met plezier en met succes kunnen 

leren. 
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2.1.4. Prioriteiten 

Afzonderlijke zorg voor individuele kinderen heeft altijd al een 

hoge prioriteit. Als school in een kleine gemeenschap vinden wij 
het belangrijk zodanige leerlingenzorg te kunnen bieden, dat vrij-

wel alle leerlingen in de eigen basisschool, de eigen woonomge-
ving, kunnen worden begeleid.  

Wij werken samen met CED groep, E-vizier, loket Wijk en tal van 
andere organisaties (Zie verder 7.3). 

Daarnaast nemen wij actief deel aan samenwerkingsverband 
ZOUT (Zuid Oost Utrecht); een samenwerkingsproject van 30 ba-

sisscholen en 2 scholen voor speciaal basisonderwijs in de ge-
meenten Wijk bij Duurstede (inclusief Cothen en Langbroek), 

Zeist, Utrechtse heuvelrug en Bunnik. Het doel van dit samen-
werkingsproject is het verbeteren van de zorg voor de leerlingen 

(passend onderwijs voor elk kind), onder meer door te leren van 

de aanpak en werkwijze in de school voor speciaal onderwijs. Zo 
nodig kunnen wij gebruik maken van ambulante hulp en begelei-

ding. Zo heeft onze IB-er bijvoorbeeld jaarlijks overleg met de 
schoolmaatschappelijk werkster en de schoolverpleegkundige. 

Onze school en de peuterspeelzaal (Humpy) werken nauw samen 
om zo de taalvaardigheid van de kinderen naar een nog hoger 

plan te brengen. 
Uiteindelijk gaat het om de kwaliteitsverbetering van het indivi-

dueel gerichte onderwijs en de deskundigheidsbevordering van 
ons eigen team. De leerlingenzorg binnen de school is vastgelegd 

in een zorgbeleidsplan. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op 
de zorg voor de leerlingen. 

2.2 Het klimaat van de school 
Onze school is niet een school waar alleen de intellectuele kwali-
teiten worden ontwikkeld. Er wordt ook op creatief, emotioneel 

en sociaal gebied aandacht aan de kinderen geschonken.  
Wij vinden het gezellig om met elkaar feest te vieren. Wij doen 

dat ook regelmatig en proberen hier dan zo veel mogelijk activi-
teiten aan te koppelen, die ook iets met ons onderwijs te maken 

hebben. Het Sinterklaasfeest vieren we op traditionele wijze.  
Kerst vieren we door met elkaar te eten en bijvoorbeeld het op-

voeren van toneel en zang. 
Rond Pasen staat de school in het teken van het voorjaar en het 

nieuwe leven.  
Een goede onderlinge sfeer is hierbij van groot belang. Kinderen, 

leerkrachten en ouders behandelen elkaar dan ook met respect. 
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2.3 Schoolregels 
 

Intentieverklaring (non-discriminatiecode): 

Met het aannemen van een non-discriminatiecode wil de 

school erkennen dat: 
 Nederland een multi-etnische, multiculturele samenleving is; 

 discriminatie in de samenleving voorkomt; 

en uitspreken dat: 
 discriminatie in het onderwijs niet mag voorkomen; 

 het zowel in beleid als in het dagelijks handelen de beginselen 
   van Artikel 1 van de Grondwet (non-discriminatieartikel) ten  

   uitvoer wil brengen. 

Deze code is bestemd voor iedereen die bij de school be-

trokken is en bevat: 

 gedragsregels; 

 bepalingen ten aanzien van: onderwijsdoelstellingen, leerlin- 
   gen, ouders / verzorgers en schoolteam. 

 een klachtenprocedure. 
 

                        Binnen de school en naar buiten dragen wij uit: ’Op OBS  
                        Piet de Springer doen we alles aardig, netjes en rustig’ 

 

                        Hieronder vallen de volgende regels: 
 

1) We gedragen ons altijd beleefd! 
 We spreken met twee woorden tegen de leerkrachten 

maar ook tegen hulpouders en andere volwassenen.  
 We begroeten op een vriendelijke en beleefde manier. 

 Zijn we het ergens niet mee eens, dan schreeuwen we 
niet, maar vragen of diegene even tijd wil maken om er 

met ons over te praten. 
 Vinden we iets niet leuk, dan kunnen we er na schooltijd 

altijd over praten. 
 Petten en zonnebrillen doen we af als we de school in 

gaan. 
 Mobiele telefoons liggen tijdens schooltijd bij de leerkracht 

op het bureau. 

2) Naar school gaan moet voor iedereen plezierig  
    zijn! 

 We pesten geen andere kinderen, maar helpen elkaar. 
 We maken geen ruzie met elkaar dus schoppen, slaan en 

schelden gebeurt hier niet. 
 Spullen van een ander laten we met rust. 

 Bij problemen gaan we naar de meester/juf of de plein-
wacht. 

 We gebruiken geen grove taal, we schelden en vloeken 
dus zeker niet. 
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3) De school moet veilig zijn! 
 We gaan rustig naar binnen 

 We lopen rustig in de gang 
 Op het plein vermijden we spelletjes waarbij we elkaar pijn 

doen 
 Spelletjes die agressie opleveren doen we niet op school 

4) In school zijn wij rustig! 

 Bij binnenkomst gaan we rustig op onze plaats zitten 
 In de school praten we op ‘fluistertoon’ 

 In de gang zijn we stil zodat een ander geen last van ons 
heeft 

5) Wij zorgen ervoor dat de school er netjes uitziet! 
 Dus papiertjes en dergelijke gooien we in de kliko’s en prul-

lenbakken 
 Snoep, kauwgom e.d. eten we buiten de school 

 Jassen en tassen hangen wij netjes aan de haken van de 
kapstok 

 Onze tafels en kastjes zien er opgeruimd uit 
 Iedere keer nemen we na het gymmen onze tas mee naar 

huis om de spullen te laten wassen 

 

         Ons gedragsprotocol kunt u vinden op onze site. 

2.4 Fietsen 
Wij hebben op school maar plaats voor een beperkt aantal fietsen. 

Het zou hierom prettig zijn dat men alleen in uitzonderlijke ge-
vallen op de fiets komt, of de afstand moet van dien aard zijn dat 

fietsen gewenst is. De fietsen moeten zoveel mogelijk in de rek-
ken worden geplaatst. 

2.5 Gymnastiekkleding 
De kinderen van de groepen 1 en 2 bewaren hun gymkleding in 

een eigen gymtas op school in de gymmand. Voor iedere vakantie 
wordt de tas mee naar huis gegeven, zodat de gymkleding kan 

worden gewassen. 

De groepen 3 t/m 8 nemen op gymdagen hun tas, met korte 
broek, T-shirt en gymschoenen mee naar school en ’s middags 

weer mee naar huis. 

2.6 Andere aandachtspunten: 
 Tussen 8:00 uur en 8:30 uur ziekmeldingen doorgeven. 
 Op school wordt geschreven met potlood (groep 3) of met een 

vulpen. (Stabilo-pen gebruik alleen op indicatie van een fysio-
therapeut) (vanaf Kerst groep 4). 

 Als uw kind graag met een z.g. “Lamy vulpen” wil schrijven, 
dan kunt u deze (inclusief de vulling) op school kopen. De prijs 

hiervoor is op school voordeliger dan in de winkel. 
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2.7 In- en uitgaan van de school 
 De school wordt om 8:15 uur geopend. 

 De groepen 1/2 en groep 3/4 mogen door een ouder begeleid 

naar de klas gaan. De ouders kunnen dan een spelletje met hun 
kind doen, samen een boekje lezen of het werk van hun kind be-

kijken. Ouders van de groepen 1 t/m 4 verlaten om 8:25 uur de 
school. 

 De groepen 5 t/m 8 gaan, met uitzondering van de eerste dag 
na een vakantie, zelfstandig naar hun klas. 

 Het staat ouders vrij om na schooltijd de klas van hun kind in 
te lopen om het werk te bekijken of een vraag te stellen aan 

de leerkracht.  
 Te laat? Kusje bij de deur! 

2.8 Eten en drinken: kleine pauze 
 Uw kind mag voor in de kleine pauze iets te eten en/of drinken 

meenemen. 

 De groepen eten en drinken eerst iets binnen; daarna gaan ze 
naar buiten. 

2.9 Eten en drinken: lunchpauze 
 Omdat wij op school een continurooster hebben, eten alle kin-

deren tussen de middag op school. Wilt u brood en drinken 
hiervoor meegeven? 

 Voor het eten vragen we een ogenblik stilte om de kinderen 
de gelegenheid te geven om te bidden. Tijdens het eten zit 

iedereen op zijn eigen stoel. 

2.10 Verjaardagen 
 Als uw kind jarig is, mag het in de eigen groep trakteren (in 

overleg met de leerkracht). 
 Uw kind mag daarna in de kleine pauze met een kaart rond-

gaan naar de andere leerkrachten. 

2.11 De pauzes: 
 De ochtendpauze is van 10:15 uur tot 10.30 uur. 
 De lunchpauze is van 12:00 uur tot 12.30 uur. 

2.12 Schoolboeken 
Schoolboeken die mee naar huis worden genomen, moeten in een 
plastic tas vervoerd worden. 
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3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 

3.1. De organisatie van de school 

3.1.1. Schoolorganisatie  

We werken met een systeem van jaargroepen. Aangezien de ba-
sisschool toegankelijk is voor leerlingen van 4 tot 12 jaar, bete-

kent dit dat er acht leerjaren verdeeld moeten worden over een 
beperkt aantal leerkrachten. Een logisch gevolg hiervan is, dat 

groepen vaak gecombineerd moeten worden. We streven ernaar 
hooguit twee leerkrachten voor een groep te zetten. Soms is dit 

echter niet mogelijk. Ieder schooljaar wordt opnieuw bezien 
welke groepscombinaties noodzakelijk zijn en gevormd kunnen 

worden voor het komende schooljaar.  
 

De groepen 1 en 2 vormen de onderbouw, de groepen 3 tot en 
met 5 de middenbouw en de groepen 6 tot en met 8 de boven-

bouw 

3.1.2. De samenstelling van het team. 

Jeanette Brinksma     : directeur     
Ella Blaauw   : groepsleerkracht 

Juke van Scheepen : RT-er 
Suzan Wiegers  : groepsleerkracht 

Chantal Wijman  : groepsleerkracht  
Jacqueline Nijman : groepsleerkracht 

Lida Lehnen   : groepsleerkracht 
Chris Uit den Bogaard : groepsleerkracht + IB taken 

Gerrit Larink   : I.C.T.-er (computers) 

3.1.3. Groepsgrootte 
 

De gemiddelde groepsgrootte is dit schooljaar 20. 

3.1.4. Organisatie voor zorg voor leerlingen met specifieke behoeften 

 

Passend onderwijs en schoolondersteuningsprofiel 

Sinds de invoering van passend onderwijs hebben scholen een  
zorgplicht. Dit betekent dat ze de verantwoordelijkheid krijgen 

om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden.  
Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning 

nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte school. Ouders mel-
den nu hun kind aan bij de school van hun keuze, en de school 

heeft de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden. 

Op de eigen school, of op een andere school in het reguliere on-
derwijs of het speciaal onderwijs. Om alle kinderen een passende 

onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale 
samenwerkingsverbanden. De scholen van Stichting Openbaar 

Onderwijs Wijk bij Duurstede zijn aangesloten bij Regionaal Sa-
menwerkingsverband Zuid Oost Utrecht (www.swvzout.nl). 

http://www.swvzout.nl/
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De school waar een kind is aangemeld, is verplicht om eerst te 

kijken of het kind extra ondersteuning in de klas kan krijgen. 
Het schoolondersteuningsprofiel van de school vormt hiervoor 

het uitgangspunt. Hierin beschrijft de school haar onderwijskwa-
liteit en maakt de school duidelijk welke ondersteuning zij aan 

leerlingen kan bieden. Alle schoolondersteuningsprofielen vormen 

gezamenlijk een dekkend netwerk. Zo is gewaarborgd dat er voor 
elk kind daadwerkelijk een goede onderwijsplek is. 

 
Ook onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opge-

steld. Deze kunt u vinden op onze website. 
 

Onze school staat in principe open voor alle kinderen uit Lang-
broek. 

 
We werken handelingsgericht. 

De belangrijkste vraag hierbij is: wat heeft dit kind, van deze ou-
ders, in deze groep, van deze leerkracht op deze school de ko-

mende periode nodig?  
 

We werken preventief door vanaf groep 1 goed te signaleren en 

de ontwikkeling van het kind in kaart te brengen. Hierdoor pakken 
we een eventueel probleem vroegtijdig aan. We richten ons hier-

bij op leerlingen die extra begeleiding nodig hebben (hieronder 
vallen ook de meer- en hoogbegaafde leerlingen), leerlingen waar 

meer inzit dan eruit komt, leerlingen met een opvallende werk-
houding, specifieke leerstijl of die specifieke sociaal-emotionele 

vaardigheden missen. De hulp wordt zoveel mogelijk gegeven 
binnen de groep door de eigen leerkracht. De leerkracht stelt 

groepsplannen op waarbij voor elke leerling de doelen en de on-
derwijsbehoefte voor de komende periode zijn beschreven.  

 
Als blijkt dat een kind zoveel extra aandacht nodig heeft, dat in-

dividuele zorg binnen de eigen groep niet voldoende resultaat op-
levert, dan wordt zo mogelijk het kind apart begeleid voor de pe-

riode die nodig geacht wordt. Deze begeleiding is specifiek, doel-

gericht en in principe van beperkte duur. 
De groepsleerkracht of de onderwijsondersteuner werkt dan, in 

overleg met de I.B.-er, met de betrokken leerling(en). 

Chris Uit den Bogaard is als intern begeleider belast met het co-

ordineren en begeleiden van de leerlingenzorg ten behoeve van 
de zorgleerlingen. 

Deze taak omvat de volgende deeltaken: 

 Vraagbaak zijn voor de groepsleerkrachten over de leerlingen-

zorg. 

http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/verantwoordelijkheid-van-scholen/schoolondersteuningsprofiel/
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 Hulp bieden bij het opmaken van probleemanalyses en bij het 
opstellen van handelingsplannen. Het opstellen van onder-

wijsperspectieven na extern onderzoek, vanaf groep 5. 
 Instructies geven aan groepsleerkrachten met betrekking tot 

het werken met groeps-/handelingsplannen. 
 Zorg dragen voor correcte dossiervorming in het kader van 

het leerlingvolgsysteem. 

 Zorg dragen voor de voortgangscontrole, de vorderingenad-
ministratie en het toevoegen van onderzoeksresultaten. 

 Uitvoeren van nader onderzoek en observatie naar aanleiding 
van gesignaleerde problemen, of het verlenen van hulp daar-

bij. 
 Bewaken van de voortgang bij het uitvoeren van handelings-

plannen door middel van voortgangs- en evaluatiegesprekken 
met groepsleerkrachten. 

 Zorg dragen voor het bespreken van resultaten met ouders 
en overige betrokkenen. 

 Voorbereiden en leiden van leerlingbesprekingen. 
 Zorg dragen voor een goed gebruik van de toets-, de remedi-

ërende- en de diagnostische middelen en materialen.  
 Onderhouden van contacten met derden op het gebied van 

leerlingenzorg. 

3.1.5.Computeronderwijs 

Gerrit Larink is als ICT- er belast met het coördineren en begelei-
den van het computeronderwijs. 

Deze taak omvat de o.a. volgende deeltaken: 

 Bijwerken van computers en computerbestanden. 

 Zorg dragen voor computergebruik in iedere groep. 
 Zorgen dat de computers operationeel zijn en blijven. 

 Aanschaffen van hardware en software in overleg met team 

en directie. 
 Instrueren en scholen van personeel aangaande de werking 

van programmatuur. 
 Begeleiden bij het gebruik van internet. 

3.2. De activiteiten voor de kinderen 
Hieronder treft u aan wat er in de verschillende leerjaren per vak-

gebied gebeurt. De weergave is beknopt daar dit anders teveel 
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ruimte in beslag zou gaan nemen. U kunt natuurlijk altijd terecht 
met vragen bij de betrokken leerkracht. 

3.2.1. Lezen 

Groep 1/2 De nadruk ligt op de voorbereiding oftewel de leesvoor-

waarden. Er worden versjes geleerd, luisteroefeningen 
gedaan, nieuwe begrippen aangeleerd etc. Iedere dag 

wordt er voorgelezen. Dit kan zowel in de kring met de 
gehele groep als in een klein groepje gebeuren. Verder 

wordt er een start gemaakt met het “hakken en plakken” 
van woordjes. Kinderen maken gebruik van (computer)-

programma’s als “Schatkist”, “Onderbouwd, “Schat-
kist met de muis”.  

Groep 3 Het lezen wordt met behulp van de nieuwste methode 

“Veilig Leren Lezen (KIM-versie) ” aangeleerd. Hulp-
middelen hierbij zijn o.a. de computer, woordspelen, let-

terdozen en (digitale) stempeldozen etc. Halverwege 
gaan de kinderen die het lezen voldoende beheersen 

meedraaien met het niveau lezen en maatje lezen. Vanaf 
groep 3 wordt er binnen de school minimaal vier keer 

per week hardop gelezen in allerlei werkvormen. 

Groep 4 De basis die gelegd is in groep 3 is het uitgangspunt. De 
techniek van het lezen (technisch lezen) wordt verbeterd 

door middel van vele leesactiviteiten. Een grote ver-
scheidenheid aan leesvormen is dan ook terug te vinden 

op het rooster. Technisch lezen via o.a. het maatje lezen 
en de methode “Estafette”. Begrijpend lezen door mid-

del van de methode “Nieuwsbegrip”. Verder wordt er 
van de gelezen boeken tijdens het stillezen een boekver-

slag gemaakt. Dit ter verwerking van het gelezen boek. 
Elk kind houdt een “boekbespreking” over een gelezen 

boek. 

Groep 5 Het lezen zoals hierboven in groep 4 beschreven staat 
wordt voortgezet met moeilijkere teksten in “Esta-

fette”. Het begrijpend lezen wordt vervolgd met de me-
thode “Nieuwsbegrip XL” 

Groep 6 Het voorgaande geldt ook voor groep 6. De nadruk komt 
meer te liggen op het begrijpend lezen. 

Groep 7 Begrijpend lezen maar ook studerend lezen worden 
steeds belangrijker. Het is dus niet meer alleen: “Begrijp 

ik wat er staat”? maar ook hoe onthoud ik en verwerk ik 
wat er staat of gevraagd wordt. 

Groep 8 Het accent van groep 7 ligt ook bij groep 8. Er wordt op 
het studerend lezen steeds meer nadruk gelegd i.v.m. 

het vervolgonderwijs.  
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3.2.2. Rekenen 

Groep 1/2 Er wordt in de onderbouw gewerkt aan de rekenvoor-

waarden zoals onder andere: 
 tellen 

 ordenen van vormen en kleuren 
 herkennen van de getalsymbolen van 1 t/m 0 

Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de 
methode “De wereld in getallen”, “Gecijferd be-

wustzijn” en “Onderbouwd”.  

Groep 3 In groep 3 t/m 8 wordt gewerkt met de methode “De 
wereld in getallen”. Rekenproblemen worden behan-

deld aan de hand van onderwerpen uit de belevingswe-
reld van het kind. Het doel is het verkrijgen van inzicht 

i.p.v. het hanteren van foefjes. Er wordt m.n. gerekend 
met sommen tot 20; daarnaast met de getallenlijn tot 

100. Verder komt vanaf dit leerjaar aan bod:  
 rekenen met geld 

 klokkijken  
 meten 

 werken met de kalender  
Aan de hand van methode gebonden toetsen wordt be-

paald welk kind basisstof, verrijkingsstof of herhalings-
stof krijgt. Dit gebeurt in ieder leerjaar op dezelfde wijze. 

Groep 4 Het rekenen wordt uitgebreid met het optellen en aftrek-

ken tot 100. Tafels van 0 t/m 6 plus de tafel van 10 wor-
den aangeleerd. 

Groep 5 Het voorgaande dient als basis. Hierop wordt voortge-
bouwd. Er wordt gerekend tot 1.000.; oriëntatie op de 

getallenlijn tot 10.000. Verder worden alle tafels aange-
leerd en wordt er gestart met het onderdeel delen.  

Groep 6 De aangeleerde basisvaardigheden worden verder ge-

traind. Naast het hoofdrekenen wordt nu het cijferend 
rekenen geïntroduceerd. Breuken worden ook aange-

leerd en er wordt gerekend tot 10.000; oriëntatie op de 
getallenlijn tot 100.000.  

Groep 7 Al het voorgaande is de basis voor groep 7 en 8. Er wordt 

nu gerekend tot 1.000.000. Procenten worden aange-
leerd. 

Kommagetallen vormen ook een belangrijk element bij 
de breuken. Verder wordt het volledige metriek stelsel 

aangeboden. Zoals de inhoudsmaten, oppervlakten etc. 

Groep 8 Herhaling en verdieping van de aangeleerde leerstof zo-

dat de leerlingen aan het einde van groep 8 de rekenon-
derdelen zelfstandig kunnen hanteren. Het rekenpro-

gramma wordt afgestemd op het type vervolgonderwijs 

dat uw kind gaat volgen. 
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3.2.3. Taal en spelling 

Groep 1/2 Deze leerjaren staan bol van de taalactiviteiten. Iedere 

dag zijn de kinderen bewust en onbewust met taal bezig. 
Communicatie en het aanleren van begrippen gebeurt in 

de “kring” aan de hand van de woordenlijsten van “ Pi-
ramide ”, “Schatkist” en “Fonemisch bewustzijn” 

(zie ook 4.1.3). 
Groep 3 In deze groep wordt de methode “Veilig Leren Lezen” 

gebruikt. De methode werkt met thema’s. Een thema 

wordt drie weken geoefend. De vierde week wordt er ge-
toetst. Hierna wordt er of leerstof herhaald of is men be-

zig met verrijkingsmateriaal. 

De leerlingen leren de spelling met “Veilig gespeld”. 

Groep 4 Iedere dag wordt er aan taal gewerkt. Er wordt gewerkt 
met de nieuwe methode “Staal”. Voor spelling en woor-

denschat wordt tevens gebruik gemaakt van de spelling-
methode “Staal”. 

Groep 5 Wat in groep 4 gebeurt, gebeurt in deze groep op het 

niveau van groep 5. Verder wordt er een start gemaakt 
met de grammatica, werkwoordspelling, gebruik van 

leestekens en kennis van spreekwoorden en gezegden.  

Groep 6 De taal van groep 5 wordt voortgezet. De volgende on-

derdelen worden in groep 6 uitgebreid of toegevoegd: 
 Start werkwoordspelling, ontleden en woord benoe-      

     men 

 werken met een woordenboek 
 kennis van spreekwoorden en gezegden 

 gebruik van leestekens. 

Groep 7 In groep 7 wordt zinsontleding en woord benoemen uit-

gebreid. 

Werkwoordspelling wordt intensiever geoefend en vol-

tooid deelwoorden worden aangeleerd. In groep 7 en 8 
werken we nog met de oude spellingmethode van “Taal-

actief”. 

Groep 8 Het aangeleerde in groep 7 wordt nog intensiever geoe-
fend. Veel leerstof wordt herhaald maar er vindt ook ver-

dieping plaats. Verder wordt het uitgebreid met extra 
onderdelen voor ontleden en woord benoemen. 

 

Om de woordenschat van kinderen uit te breiden wordt er extra 

aandacht besteed aan taalverwerving, Hierbij wordt gebruik ge-
maakt van woordenlijsten uit “Schatkist”, “Onderbouwd” 

(groep 1/2), “Veilig leren lezen” (groep 3) en de methode 
“Staal” (groep 4 t/m 8). 
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3.2.4. Schrijven 

Groep 1/2 In de eerste twee leerjaren wordt met behulp van bewe-

gingsoefeningen de fijne motoriek uitgebreid getraind. 
De handmotoriek wordt geoefend door het leren knip-

pen, prikken, tekenen, vouwen et cetera. In groep 2 
worden met behulp van de nieuwst versie van de me-

thode “Pennenstreken” schrijfpatronen aangeleerd. 
Deze methode wordt dit schooljaar ingevoerd in groep 1 

t/m 3. Dit zijn schrijfbewegingen en nog geen letters. 
Hiernaast wordt gebruik gemaakt van “Onderbouwd”.  

Groep 3 Vanaf groep 3 is er aandacht voor de zithouding, verfij-

ning van de pengreep en motoriek. Met de nieuwe me-
thode “Pennenstreken”, wordt een licht hellend ver-

bonden handschrift aangeleerd. Verder wordt de juiste 
schrijfwijze van de cijfers aangeleerd. 

Groep 4 Het verbonden schrift wordt verder ontwikkeld en de 
hoofdletters worden aangeleerd m.b.v.de methode 

“Pennenstreken”. 

Groep 5 De kinderen leren steeds vlotter methodisch te schrij-
ven. Steeds meer hulplijnen verdwijnen. Deze kinderen 

werken ook met “Pennenstreken”. 

Groep 6 Het verbonden schrift wordt verder geoefend en gehand-

haafd. De groepen 6 t/m 8 werken nog met de methode 
“Pennenstreken”. 

Groep 7 Het eigen handschrift wordt verder ontwikkeld. Tempo 

schrijven begint een belangrijk onderdeel te worden. 

Groep 8 Het eigen handschrift wordt verder ontwikkeld. Creatief 

schrijven is nu een belangrijk onderdeel van het schrijf-
onderwijs. De leerlingen moeten op tempo een stuk 

tekst foutloos over kunnen schrijven. 

3.2.5. Wereldoriënterende vakken 

Wereldoriëntatie omvat de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, 

biologie. 
Voor geschiedenis gebruiken wij de methode “Wijzer door de 

tijd”. 
“Wijzer door de tijd” is een geschiedenismethode voor de groe-

pen 5 t/m 8. Aan de hand van aantrekkelijk lesmateriaal en ge-
varieerde opdrachten leren de kinderen de basisstof. Dit is de stof 

zoals die in de kerndoelen voor het primair onderwijs omschreven 
zijn. Per leerjaar wordt aandacht besteed aan o.a. de volgende 

onderwerpen. 
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Groep 5 Tijdsbesef wordt behandeld zoals: klokkijken, jaren, seizoe-
nen etc.  

Leeftijden maar ook zaken die daarmee verband houden zo-
als dagboeken.  

Het verleden: Hoe was dit vroeger? Wat zie je er nu nog van 
in b.v. de steden.  

 Oude en nieuwe huizen. 

 Kastelen en hun functies. 
 Op weg.  

 Het verkeer vroeger en nu. 
 Nieuws verspreiding.  

 De moderne media gespiegeld aan het verleden. 

Groep 6 Prehistorie: de jacht, en de verschillende volkeren in de ver-

schillende tijden. 

Ruime aandacht voor de Romeinse tijd en zijn bewoners en 
gewoonten. 

De middeleeuwen worden zeer uitgebreid behandeld omdat 
dit een zeer lange periode uit onze geschiedenis is. 

Groep 7 Nieuwe ideeën in architectuur, ontdekkingsreizen en geloof. 

Een nieuw land belicht vanuit de oorlogen die ons land heeft 
moeten ondergaan zoals de tachtigjarige oorlog. Tevens de 

personen die hierbij van belang waren, Willem van Oranje, 

Alva, Philips II etc. 
De Gouden Eeuw met hun kopstukken Rembrandt, Huygens 

en de handel die werd gedreven. De gevechten die hierdoor 
ontstonden. Vreemde werelden worden ontdekt door ontdek-

kingsreizigers. Een tijd van revoluties in alle werelddelen 
wordt belicht en besproken. 

Groep 8 De eeuw der koningen. Drie keer koning Willem. De industri-
ële revolutie en de daaruit ontstane urbanisatie. 

Het recht op een stem. De weg naar stemrecht inspraak, etc. 

Een wereld in oorlog. Alle facetten van de eerste en tweede 
wereldoorlog op een rij. 

De wereld na 1945. De opbouw na de twee wereldoorlogen. 
Er komen andere tijden. Nederland in en na de jaren 60. Mul-

ticulturele samenleving en mensenrechten. 
De eeuw der koninginnen. Een verenigd Europa met daarin 

de rol van Nederland. Een groot stuk staatsinrichting. 

Hiernaast leren we de kinderen hoe je nieuwe informatie op het 

spoor kunt komen en hoe je dit kunt verwerken. 

Voor het vak aardrijkskunde maken we gebruik van de groten-
deels digitale methode “Grenzeloos”. Aardrijkskunde wordt ge-

geven vanaf groep 5. In deze methode is ervoor gekozen om in 
alle groepen het fascinerende van onze planeet te laten zien, of 

dat nu in je eigen omgeving of aan de andere kant van de wereld 
is. Topografie is geïntegreerd in deze methode.  
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3.2.6. Biologie "Leefwereld" 

Van groep 1 t/m 8 wordt gewerkt met de methode “Leefwe-

reld”. Domeinen die in elke groep aan de orde komen zijn: 
 Eigen lichaam, 

 Planten en dieren, 
 Niet-levende natuur, 

 Milieu, 

 Techniek. 
Elk domein is in iedere groep uitgesplitst in een aantal onderwer-

pen; kinderen zijn veel praktisch bezig. Groep 3/4 maakt hier-
naast gebruik van de methode “Wereldoriëntatie” van Blink. 

In groep 1/2 worden filmpjes van “Koekeloere” gebruikt, in 
groep 3/4 “Huisje, boompje, beestje” en in groep 5/6 

“Nieuws uit de natuur”.  
Voor techniek wordt naast de lessen uit de methode “Leefwe-

reld” gebruik gemaakt van de Techniektorens. 
Om wetenschap en techniek (onderzoekend leren) meer vorm te 

geven binnen de school werken we samen met Techniek talent. 

3.2.7. Engels 

Er wordt gewerkt met de methode “Take it easy”. 
De methode is zo opgezet, dat de leerkracht voor een combina-

tiegroep 5/6 of 7/8 hier prima mee kan werken. De leerstof wordt 
niet aan één leerjaar gekoppeld maar aan twee. Hierdoor kan 

deze willekeurig van elkaar aangeboden worden.  

“Take it easy” komt tegemoet aan de kerndoelen die zijn ge-

steld door de overheid. 
 De leerlingen leren informatie verwerven uit eenvoudig ge-

sproken en geschreven Engelse teksten. 
 De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of te 

geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een 

attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in taal. 
 De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige 

woorden over alledaagse onderwerpen. 
 De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van 

Engelse woorden op te zoeken met behulp van het woorden-
boek. 

Bij “Take it easy” wordt les gegeven via het digitale schoolbord. 
Deze lessen worden gegeven middels een native speaker. De na-

tive speaker is een persoon die via het digitale schoolbord de les-
sen geeft en hierbij de perfecte uitspraak heeft. 

3.2.8. Expressie activiteiten 

Onder expressie activiteiten verstaan wij handenarbeid, tekenen, 

dans, muziek en drama. Deze vakken komen in groep 1 en 2 ge-
durende de dag meerdere malen aan de orde. Voor de hogere 
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groepen ligt dat iets anders. Per week is eenmaal tekenen, een-
maal handenarbeid, eenmaal muziek en eenmaal drama of dans 

ingeroosterd. Voor de groepen 5, 6, 7 en 8 wordt dit, behalve 
tekenen en muziek, op de vrijdagmiddag aangeboden. De groe-

pen 3 en 4 krijgen deze lessen op een andere dag omdat zij op 
vrijdagmiddag vrij zijn. We werken met de nieuwste methoden: 

 Muziek    Moet je doen 

 Beeldende vorming Moet je doen 
 Kunst en Cultuur  Moet je doen 

 
Alle groepen verzorgen één maal per schooljaar een voorstelling 

voor ouders, opa’s en oma’s. Deze voorstellingen worden gege-
ven ‘Tussen de schuifdeuren’. Groep 8 voert aan het slot van hun 

schoolloopbaan een musical op.  
3.2.9. Lichamelijke opvoeding 

Alle groepen hebben 2 keer per week bewegingsonderwijs. De 
groepen 1 en 2 hebben dagelijks bewegingsonderwijs. Zowel in 

de gymzaal van SVL, als op het plein. De groepen 3 t/m 8 maken 
gebruik van de gymzaal. Bij goed weer wordt er gebruik gemaakt 

van de sportvelden bij SVL of van het plein. Tijdens de gymlessen 
worden spel en gymnastiek afgewisseld. Er wordt gebruik ge-

maakt van de nieuwste versie van de methode “Basislessen be-
wegingsonderwijs”. 

 

In de groepen 3 t/m 8 komen de volgende onderdelen gedurende 

het jaar aan bod: 

Spel Beweging 
 Handbalvaardigheid 

 Voetbalvaardigheid 
 Tikspelen 
 Jagerbalspelen 

 Lijnspelen 
 Doelspelen 

 Stoeispelen 
 Honkloopspelen 
 Racketvaardigheid 

 

 Loopvormen 

 Springen: diepspringen 
   steunspringen 
   touwspringen 

 Rollen 
 Duikelen 

 Klimmen / klauteren 
 Touwzwaaien 
 Ringzwaaien 

 Tillen en dragen 
 Balanceren 

 Bewegen op muziek 

3.2.10. Bevordering gezond gedrag 

In iedere groep wordt aandacht besteed aan gezond gedrag. Er 

wordt aandacht besteed aan goede voeding, hygiëne maar ook het 
gezond houden van je lichaam d.m.v. sport en dergelijke komt op 

gezette tijden aan bod. In de methode “Leefwereld” wordt hier 

volop aandacht aan besteed. Afgelopen schooljaar heeft groep 5/6 
deelgenomen aan de “Voel jij je lekker tour”. Hierbij werd veel aan-

dacht gegeven aan gezonde voeding en bewegen. 
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3.2.11. Bevordering sociale redzaamheid, waaronder verkeer 

Op het gebied van sociale competentie werken we met de methode 

“Kinderen en hun sociale talenten”. De vaardigheden van het 
kind worden getoetst door middel van ZIEN (leerlingvolgsysteem 

sociaal-emotionele ontwikkeling.  
 

         Verkeer valt ook onder bevordering sociale redzaamheid. 
Op school wordt gewerkt met de methode “Veilig Verkeer Ne-

derland”. Zaken die voor deze omgeving van belang zijn krijgen 
extra aandacht.  

Eens in de twee jaar nemen de kinderen uit de groepen 7 en 8 deel 
aan het landelijk verkeersexamen. Het theoretisch examen wordt 

op school afgenomen, terwijl het praktisch examen in Cothen 
plaatsvindt. 

3.2.12.Burgerschap 

Wij spelen hierop in met de methode: Kinderen en hun morele 

talenten”. Doel van deze methode is de kinderen zelf een oordeel 
te laten vormen over verschillende waarden en normen.  

3.2.13.Godsdienstonderwijs 

Binnen onze school is er gelegenheid om godsdienstonderwijs te 

volgen. Het kerkenberaad Wijk bij Duurstede heeft hiervoor een 
leerkracht, Janneke Roor, in dienst genomen. Ieder schooljaar 

kunt u uw kind hiervoor aanmelden. Het godsdienstonderwijs is 
voor kinderen van groep 6 t/m 8. 

3.2.14. 21st century skills 

De samenleving waarin we leven verandert snel. Vooral de komst 

van informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft afgelo-
pen decennia een enorme vlucht genomen. Daarnaast wordt ‘so-

cial media’ steeds breder ingezet. Globale grenzen vervagen en 
het delen van kennis en communiceren staan voorop. 

Het gebruik van media en technologie heeft in onze samenleving 
een democratiserende werking. Burgers denken steeds vaker 

mee over onderwerpen die hun leef- en werkomgeving raken en 
verwachten inspraak. 

Het werken in zo’n kennissamenleving verandert. Op de huidige 
en toekomstige arbeidsmarkt zien we andere soorten banen ont-

staan. Het aantal banen waarin productiewerk wordt verricht, 
neemt af. Banen waarin een beroep wordt gedaan op competen-

ties als kennisconstructie, samenwerking, probleemoplossend 

vermogen en creativiteit nemen toe. Dit zijn de 21st century 
skills. Wij ontwikkelen deze vaardigheden d.m.v.: 

 Structureel invoeren van leren programmeren van groep 
1 t/m 8. Hiertoe gebruiken we onder andere onze B-bot en 

de methode “Bomberbot”; 
 We doen mee aan de “Week van de mediawijsheid” en wil-

len structureel meer aandacht geven aan het omgaan met 
social media. 
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 De invoering van het onderzoekend leren. Vorig jaar zijn 
we gestart met de methode “Grenzeloos” voor aardrijks-

kunde. Dit jaar gaan we aan de slag met techniek ta-
lent.nu. en het Wetenschapsknooppunt en richten we 

ons nog meer op wetenschap en techniek; 
 Bij dit alles maken we gebruik van de al aanwezige kennis 

en kunde op het gebied van coöperatief leren en meer-

voudige intelligentie. 
 

3.3. “Speciale” voorzieningen in het schoolgebouw 
Onze huidige school beschikt over 4 lokalen, twee magazijnen, en 

twee buitenbergingen voor het buitenmateriaal. Verder is er een 
verwarmingshok en een berging voor schoonmaakmaterialen. 

In het kader van brandpreventie zijn er twee brandslangen en 
twee brandblussers aanwezig. Deze worden jaarlijks door een be-

drijf gecontroleerd. Er is een kamer voor de directie,  voor de IB, 
voor de RT, voor ICT en een kamer annex keuken voor het team.  

Er zijn 2 toiletgroepen voor de kinderen, één toilet voor het per-
soneel en een aangepast toilet voor mindervaliden. 
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4. DE ZORG VOOR KINDEREN 

4.1. De opvang van nieuwe leerlingen in de school 

4.1.1 Toelatingsleeftijd / kijkdagen 

Om te worden toegelaten tot de basisschool moeten kinderen vier 
jaar oud zijn. Op hun vierde verjaardag kunnen ze dus naar 

school. Ook kinderen die enkele weken na de zomervakantie vier 
jaar worden, zullen tot hun verjaardag moeten wachten. Wel mo-

gen deze jonge kinderen bij ons op school komen kijken en mee-
draaien voor een periode van vijf dagdelen, al dan niet aaneen-

gesloten. Die kinderen moeten dan tenminste drie jaar en tien 
maanden oud zijn. Voor de jongste kleuters zijn deze bezoekjes 

erg belangrijk. Ze kunnen dan alvast wennen aan de leerkracht 
en aan de groep. 

De leerkracht zal vooraf op huisbezoek gaan en met de ouders 
overleggen hoe dit georganiseerd kan worden. 

Rekening houdend met de groepsgrootte aan het eind van het 
schooljaar kan overlegd worden hoe we zullen omgaan met plaat-

sing van kinderen die in de maand juni en juli 4 jaar worden. 

4.1.2. Tussentijdse toelating / aanmelding 

Soms komt het voor dat door verhuizing of een andere reden, er 
een tussentijdse aanmelding is. 

We ontvangen de ouders en kind(eren) voor kennismaking en ge-
ven gelegenheid om de school te bekijken en verdere afspraken 

te maken. 
 

4.1.3. VVE (Voorschoolse en vroegtijdige educatie) 

Een belangrijk uitgangspunt bij het vormgeven van VVE- beleid 

is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van organisaties en in-
stellingen die betrokken zijn bij het VVE- beleid. Het beleid wordt 

gezamenlijk vorm gegeven onder de regie van de gemeente. 
 

Doelstellingen van het VVE- beleid zijn: 

 het vergroten van het bereik van de doelgroepkinderen in de 
voorschoolse periode; 

 het verbeteren van de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse 
educatie; 

 gericht aandacht voor taalverwerving en taalstimulering; 
 het bevorderen van de doorgaande ontwikkelingslijn tussen 

peuterspeelzaal en basisschool; 

 het verhogen van de ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling 

van hun kinderen. 
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4.2. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in 
school 

4.2.1. De wijze waarop het dagelijks werk van kinderen wordt bekeken en 

beoordeeld en de middelen die worden gebruikt om vorderingen van 

leerlingen te verzamelen. 

Observatie is een belangrijke informatiebron voor de leerkracht. 
Via het observeren van een kind bij het uitvoeren en de aanpak 

van een lesopdracht krijgt de leerkracht een duidelijk beeld van 

bijvoorbeeld vaardigheid en werkhouding van een kind. 
De schriftelijke uitwerking van opdrachten wordt vaak, voor zover 

mogelijk, door de leerlingen zelf nagekeken en gecorrigeerd. De 
leerkracht bekijkt vervolgens het werk en beoordeelt het. Deze 

controle levert veel informatie op, die de leerkracht gebruikt bij 
het voorbereiden van de volgende les. Een intensieve en stimu-

lerende manier van corrigeren kan een positieve uitwerking heb-
ben op de leerervaringen en de motivatie van de leerlingen. 

4.2.2. De verslaggeving van leerling-gegevens door de groepsleerkracht 

Regelmatig hebben we op school een groeps- en leerlingbespre-

king waarin we de vorderingen van alle kinderen bespreken. 
Vorderingen van kinderen volgen we onder meer door het afne-

men van toetsen op verschillende momenten per jaar. We gebrui-
ken daarvoor landelijk genormeerde toetsen, van het CITO leer-

lingvolgsysteem. 
Voor de groepen 1 en 2 gebruiken we o.a. "CITO rekenen”, “CITO 

taal”, de observatielijsten van Schatkist, ZIEN (sociaal-emotio-
nele ontwikkeling) en de toets “beginnende geletterdheid”.  

Voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken we toetsen voor sociaal-emo-
tionele ontwikkeling (inclusief veiligheid), woordenschat, tech-

nisch lezen en begrijpend lezen, voor rekenen en voor spelling.  

Naast deze Cito-toetsen, gebruiken we periodiek de methodege-

bonden toetsen van onze methoden voor: taal, spelling en reke-

nen. Met behulp van de CITO -toetsen, kunnen we de ontwikke-
ling van uw kind vergelijken met het landelijk gemiddelde. 

Met hulp van deze toetsmiddelen kunnen wij snel eventuele leer-
problemen signaleren en vervolgens kunnen we onze activiteiten 

hierop afstemmen. 
De toetsresultaten en de aanpak van eventuele hiaten in de leer-

vorderingen worden vastgelegd in een leerling-dossier en wij re-
gistreren deze in een computerbestand. 

Op deze manier volgen we de ontwikkelingslijn van ieder kind. 

4.2.3. Toetsen 

In onze taalmethode wordt thematisch gewerkt. Als afsluiting van 
elk thema, wordt er getoetst. Toetsing van taal vindt plaats na 4 

weken. 
Aan het eind van elke 3e of 4e week volgt bij het rekenen een 

toetsles.  
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In onze spellingmethode wordt om de week de spelling getoetst. 
In juni vindt een toets over de totale spelling plaats. Daarnaast 

gebruiken we op onze school de landelijk genormeerde toetsen 
van het CITO leerlingvolgsysteem. 

Toetskalender  

MAAND TOETS GROEP 

Oktober Intelligentietest (drempeltest) 

Sociogram 
ZIEN (ingevuld door leerkracht) 

ZIEN (ingevuld door leerling/ in-
clusief veiligheid) 

Veiligheidsthermometer 

Groep 8 

Groep 2 t/m 8 
Groep 1 t/m 8 

Groep  5 t/m 8 
 

Groep 2 t/m 4 

November Herfstsignalering (lezen) 
CITO beginnende geletterdheid 

Groep 3 
Groep 2  

Januari CITO DMT + AVI 
CITO Spelling 

CITO rekenen 
CITO taal 

CITO begrijpend lezen 
CITO Rekenen en wiskunde 

Tempotoets rekenen 
CITO woordenschat 

Groep 3 t/m 8 
Groep 4 t/m 8 

Groep 1 en 2 
Groep 1 en 2 

Groep 4 t/m 8 
Groep 3 t/m 8 

Groep 4 t/m 8 
Groep 3 t/m 8 

April CITO Eindtoets 

Sociogram 
ZIEN (ingevuld door leerkracht) 

ZIEN (ingevuld door leerling/ in-
clusief veiligheid) 

 

Groep 8 

Groep 3 t/m 8 
Groep 1 t/m 8 

Groep 5 t/m 8 

Mei Veiligheidsthermometer Groep 2 t/m 4 

Juni CITO Spelling 

CITO Rekenen en wiskunde 
CITO taal 

CITO rekenen 
CITO DMT + AVI  

CITO woordenschat 
Tempotoets rekenen 

CITO Begrijpend lezen 

Groep 3 t/m 7 

Groep 3 t/m 7 
Groep 1 en 2 

Groep 1 en 2 
Groep 3 t/m 7 

Groep 3 t/m 7 
Groep 3 t/m 7 

Groep 3 t/m 7 

4.2.4. Groeps-/Leerlingbesprekingen 
 

Naar aanleiding van de periodieke toetsing worden leerling- en 

groepsbesprekingen gehouden. Deze besprekingen worden per 
groep gehouden. 

De intern begeleider is bij deze bespreking aanwezig. 
De groepsleerkracht verzamelt de gegevens van de toetsresulta-

ten. Deze groepsbespreking van de leervorderingen van de kin-

deren in de groep biedt ons de gelegenheid om het eigen onder-
wijs in die groep te evalueren. De groepsleerkracht zal, als de 
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toetsresultaten hier aanleiding voor geven, de nodige vervolg-
stappen zetten. Als er op basis van de verzamelde gegevens 

wordt geconcludeerd, dat er leerproblemen (dreigen te) ontstaan, 
volgt er overleg met de internbegeleider. 

De verslaggeving van leerling- en groepsbesprekingen, en ook de 
verslagen van oudergesprekken en voortgangsgesprekken n.a.v. 

"handelingsplannen” (zie verder bij punt 4.4.) worden bewaard in 

het leerlingdossier (ParnasSys). 
"Groepsoverzichten van toetsresultaten", groeps- en "hande-

lingsplannen", heeft de leerkracht in de zorgmap/ parnasSys.  
Het leerlingdossier is toegankelijk voor de leerkrachten. 

Ouders kunnen op verzoek inzage krijgen in het dossier van hun 
kind. 

4.2.5. De wijze waarop het welbevinden en de leervorderingen van de kin-

deren besproken wordt met de ouders 

Drie keer per jaar krijgen alle kinderen een schriftelijke rappor-

tage. In het rapport is veel ruimte om schriftelijk weer te geven 
hoe een kind werkt bij een bepaald vakgebied. Leerlingen van 

groep 1 krijgen een rapport waarin een aantal werkjes zijn opge-
nomen. 

Vanaf groep 2 wordt er naast het sociaal emotioneel functioneren 
en de werkhouding meer ingegaan op vorderingen bij de verschil-

lende leergebieden. De waarderingen worden weergegeven in let-

ters. Kinderen die nieuw zijn op school krijgen hun eerste rapport 
nadat ze vier maanden op school zijn. 

4.3. Veiligheidsbeleid 
Welke manieren zijn er om het onderwijs veiliger te maken? De 

rode draad hierin blijft dat de school een leefgemeenschap moet 
zijn. Degenen die er werken en de leerlingen moeten elkaar ken-

nen en vertrouwen, en de school moet een ordelijk onderwijskli-
maat scheppen, waarin de leerlingen en hun ouders (en het per-

soneel) weten waar ze aan toe zijn.  
De inspectie beoordeelde de sfeer op onze school als goed. Naast 

een oordeel over de daadwerkelijke sfeer op school, beoordeelt 

de inspectie ook een indicator die betrekking heeft op het beleid 
van de school voor sociale veiligheid van leerlingen en personeel. 

Hierbij zijn drie aspecten van belang.  

 Op de eerste plaats dient de school zicht te hebben op de bele-

ving van de sociale veiligheid door leerlingen maar ook van het 
personeel. Twee jaar geleden is hiertoe een onderzoek gedaan 

via ITS (veiligheidsmonitor); sinds eind vorig schooljaar werken 
we met de vragenlijst “veiligheidsbeleving” van ZIEN.  

 Verder moet de school beschikken over vastgesteld beleid ter 
preventie van incidenten. Dit kan in de vorm van gedragspro-

tocollen waar zowel voor personeel, leerlingen als ouders be-
schreven wordt welk gedrag van hen verwacht mag worden. Dit 
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protocol is vorig schooljaar bijgesteld en is te vinden op onze 
site. 

 Tenslotte vindt de inspectie het belangrijk dat vastgelegd wordt 
welke acties de school onderneemt indien zich onverhoopt inci-

denten voordoen. Hierbij hoort bovendien een goede inciden-
tenregistratie. 

In het veiligheidsbeleidsplan wordt aangegeven hoe het veilig-

heidsbeleid binnen de Piet de Springerschool geregeld is. Het be-
leid wordt voor 4 jaar vastgesteld met een minimale tusseneva-

luatie na 2 jaar. 

Het veiligheidsbeleidsplan omvat: 

- Het ontruimingsplan 
- Eisen omtrent brandveiligheid (o.a. feestdagen) 

- Uitleg incidentenregistratie 
- Het gedragsprotocol voor kinderen, leerkrachten en ouders 

- Het pestprotocol. 
- De veiligheidsthermometer 

- Het rapport ITS veiligheidsmonitor (2015-2016) 

Het veiligheidsbeleidsplan ligt op school ter inzage en staat als do-

cument op de site. 

4.4. De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoef-

ten 

Alle scholen en besturen zijn verplicht om: 
Passend onderwijs voor iedere leerling te verzorgen.  

Dat is het doel van de aanpassing van de zorg voor leerlingen in 
en om de school.  

Dit zal gerealiseerd moeten worden door scholen op basis van een 
zorgplichtbepaling. Met die zorgplicht krijgt elk bestuur de op-

dracht om voor elke aangemelde of toegelaten leerling een pas-

send onderwijsaanbod te bieden. Daarvoor gaan besturen in re-
gionaal verband met elkaar samenwerken. Want alleen samen is 

in elke regio een dekkend aanbod te realiseren waarmee elke 
leerling het onderwijs en de ondersteuning kan krijgen die nodig 

is. 

4.4.1. Weer Samen Naar School/ passend onderwijs 

Alle basisscholen in Nederland zijn aangesloten bij een samen-

werkingsverband. Ook onze school neemt aan zo’n samenwer-

kingsverband deel. In het samenwerkingsverband Zuid Oost 
UtrechT (ZOUT) werken 30 basisscholen en 2 scholen voor spe-

ciaal basisonderwijs (SBO) samen als het gaat om de zorg voor 
leerlingen. Die 32 scholen staan in de gemeenten Zeist, Bunnik, 

Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. De twee SBO scholen 
binnen het verband zijn: De Driehoek in Wijk bij Duurstede en De 

Brug in Zeist. Het doel van het samenwerkingsverband is vooral 
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de kwaliteit van de zorg op de basisscholen te vergroten. Dat ge-
beurt onder andere door de intern begeleiders van de basisscho-

len regelmatig met elkaar te laten overleggen en diverse scho-
lingsbijeenkomsten te organiseren. De basisscholen kunnen de 

deskundigheid van medewerkers van het speciaal basisonderwijs 
inroepen. Het gaat dan vaak over kinderen die belemmeringen in 

hun ontwikkelingen ervaren. De hulp van het samenwerkingsver-

band is veelal gericht op de leerkracht.  

Als uw kind extra hulp nodig heeft buiten de school kunnen we de 

hulp inschakelen van het samenwerkingsverband. 

Dit kan door middel van aanmelding bij het SOT (School Onder-

steunings Team). De basisscholen kunnen van de deskundigheid 
van het SOT gebruikmaken. Het SOT is een 1 loketvoorziening, 

de school kan in overleg met de ouders het initiatief nemen om 
het SOT in te schakelen, zodra het welbevinden van de leerling 

en de doorgaande lijn in de schoolloopbaan in het geding zijn. 

Doel van het SOT is om de school en daarmee de leerling, de 

ouder en de leraar, zo snel en direct mogelijk te ondersteunen en 
te adviseren. 

                 Daarnaast heeft het samenwerkingsverband de wettelijke taak  
                 ervoor te zorgen dat er een heldere procedure wordt opgesteld  

                 en wordt gevolgd als een kind aangemeld wordt voor het speciaal     

                 onderwijs. 
 

Het kortdurende ondersteuningstraject van het 
Schoolondersteuningsteam (SOT) is samen met de 

ouder(s) en de school afgesloten. Schoolondersteuner, 
ouder(s)/verzorgers en schooldirecteur zijn unaniem van 

mening dat het S(B)O voor de leerling de beste plek is. 
 

Om in het S(B)O geplaatst te kunnen worden, is er toes 
temming van samenwerkingsverband ZOUT nodig. Met dit 

formulier wordt een Toelaatbaarheidsadvies (TLA) aan 
gevraagd. Bij een positief advies kan de directeur van het 

samenwerkingsverband een Toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV) afgeven. Met die TLV kan de leerling vervolgens 

worden aangemeld bij een S(BO-school. 

 

Voor nadere informatie: 

Samenwerkingsverband ZOUT 
Laan van Vollenhove 3043  

3706 AL Zeist 
info@swvzout.nl 

      sot@swvzout.nl.  
www.swvzout.nl 

 

mailto:info@swvzout.nl
mailto:sot@swvzout.nl
http://www.swvzout.nl/
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4.4.2. De procedure die gevolgd wordt indien er problemen met een kind zijn 

(leerproblemen, lichamelijke problemen en sociaal-emotionele pro-

blemen)  

Zoals eerder genoemd, richten wij ons op school op een zo opti-
maal mogelijk ontwikkelingsproces voor alle kinderen. 

Als echter de ontwikkeling van een kind stagneert, dit kan naar 
voren komen bij een leerlingbespreking, uit toets- en signale-

ringsgegevens, dan is extra zorg voor dit kind nodig. 
De leerkracht onderzoekt dan in overleg met de interne begelei-

der de onderwijsbehoeften van het kind. In eerste instantie wordt 
de hulp geboden op basis van het groepsplan; is er veel of meer 

specialistische hulp nodig dan stelt de leerkracht een "handelings-
plan" of een OPP (Ontwikkelings Perspectief) op. Ouders worden 

hierover geïnformeerd en hierbij betrokken.  
Het handelingsplan is één van de middelen om individuele leer-

problemen van kinderen binnen de school aan te pakken. In het 

volgende stukje wordt ingegaan op eventuele vervolgstappen. 
Een andere groep kinderen heeft moeite op school, omdat er so-

ciaal-emotionele of lichamelijke handicaps een rol spelen. Wij vin-
den het heel belangrijk hiermee in ons onderwijs rekening te hou-

den door het accepteren en het leren hanteren van deze handi-
caps. 

Als blijkt dat door een bijzondere handicap een kind extra aan-
dacht behoeft, maken wij gebruik van de mogelijkheid van het 

ministerie geld te verkrijgen voor extra personele inzet. 
Ook komt het voor dat we voor een kind de afspraak maken dat 

dit kind voor een bepaald vak voor een langere tijd met een aan-
gepast programma gaat werken. 

Het haalt dan op dat gebied niet altijd het normale eindniveau 
van de basisschool. 

Ons motto luidt: 

Kinderen die in een buurt samen kunnen spelen op straat, zouden 

ook samen op school moeten kunnen zitten! 

4.4.3. De voorzieningen 

In het handelingsplan wordt het probleem beschreven en ook het 
doel en de te volgen werkwijze om hieraan te gaan werken. We 

geven aan waaruit de oefenstof bestaat en wie hierbij hulp verle-
nen. Dat kan zijn: de groepsleerkracht en/of de onderwijsonder-

steuner, of soms hulp van buiten de school, een logopediste bij-

voorbeeld. Ook geven wij in het plan een tijdstip aan voor evalu-
atie. De zorg vindt zoveel mogelijk binnen de groep plaats. 

In speciale gevallen zal het kind extra begeleiding buiten de klas 
krijgen. Bij ons op school doet de onderwijsondersteuner of am-

bulante leerkracht dit. Samen met de ouders kijken we naar de 
mogelijkheden van extra zorg, die zowel door de school als ook 

door de ouders gegeven kan worden. Na een van tevoren afge-
sproken periode, evalueren we de gegeven hulp en gaan na of de 
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speciale zorg effect heeft. Op grond van deze evaluatie nemen we 
een voortgangsbeslissing. 

Het volgende kan worden besloten: 
 speciale aanpak afsluiten, want het gewenste resultaat is be-

reikt.  
 doorgaan, want het gewenste resultaat is nog niet bereikt. 

 hulp vragen van buiten de school (bijvoorbeeld, logopedist(e), 

loket Wijk of de leerlingbegeleider van de CED groep). 

4.4.4. Plaatsing en verwijzing van leerlingen met specifieke behoeften 

In principe gaat ieder kind aan het einde van het schooljaar door 

naar de volgende groep. Een groep die hierbij extra onder de loep 
wordt gehouden zijn de zogenaamde herfstleerlingen in groep 

1/2. Onder herfstleerlingen verstaan we de leerlingen die geboren 
zijn tussen 1 oktober en 1 januari. Vroeger noemden we ze “de 

late leerlingen” en bleven deze leerlingen 2 1/2 jaar in groep 1/2.  

Laten we deze leerlingen, geboren tussen 1 oktober en 31 
december langer dan twee jaar in groep 1/2 of verkorten 

we het onderwijs aan deze kleuters? 
 

Uitgangspunt hierbij blijft : De continue ontwikkeling van 
het kind. 

 
Bij ieder kind zal opnieuw worden afgewogen: 

 
1. Waar zal deze leerling het best functioneren? 

2. Waar is de ontwikkeling van deze leerling het meest bij ge-
baat? 

 
Het langer kleuteren van deze herfstleerlingen beschouwen wij 

niet als zitten blijven of als een achterstand (het tempo waarin 

kinderen ontwikkelen is verschillend en valt niet altijd samen met 
onze overgangen gebaseerd op kalenderleeftijd). 

Het is een gegeven dat kinderen verschillen in de tijd die ze nodig 
hebben om te ontwikkelen naar het gerichte leren en het uitvoe-

ren van complexere taken. Als leerkrachten moeten we ons 
steeds afvragen waarom deze leerling meer tijd nodig heeft. Valt 

het onder normale ontwikkeling of heeft het kind een specifieke 
behoefte en dreigt werkelijke stagnatie? Bij een aantal ‘herfst-

leerlingen’ is er sprake van een normale ontwikkeling, dreigt er 
geen stagnatie, hebben wij als school geen hulpvraag, maar is 

het kind nog niet zover. Als school moeten we met deze verschil-
len in ontwikkelingstempo rekening houden omdat het overvra-

gen van jonge kinderen leidt tot onzekerheid, faalangst en uitval. 
Deze kinderen vragen juist tijd en rust om te kunnen ontwikkelen 

en activiteiten die hen sterker maken. Als we hen dit kunnen bie-

den kunnen veel latere problemen voorkomen worden. Deze kin-
deren worden op een andere manier begeleid dan kinderen met 

een specifieke onderwijsbehoefte. 
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In incidentele gevallen kan dus besloten worden om een kind een 

leerjaar over te laten doen. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg 
met de ouders c.q. verzorgers. De school beschikt over een over-

gangsbeleidsplan. 
 

Anderzijds streven we er naar om zeer goede leerlingen, de z.g. 

"hoog intelligente" kinderen extra aandacht te geven door hen 
tijdens het meedoen met de activiteiten van hun groepsgenoten 

op hun leerniveau extra verrijkingstaken aan te bieden. Ook sti-
muleren wij deze kinderen tot het, zoveel mogelijk, zelfstandig 

aanpakken van nieuwe leerstof boven het groepsniveau.  
 

De overheid investeert in toptalenten op de basisschool. Doel van 
het hun beleid is (cognitief) talentvolle leerlingen de ruimte te 

geven voor topprestaties en het creëren van een cultuur waarin 
die prestaties worden gewaardeerd. Gedragsproblemen bij 

(hoog)begaafde leerlingen kunnen zo worden voorkomen.  
 

Bij ons op school is Ella Blaauw opgeleid tot talentbegeleider. We 
hebben binnen onze school een plusgroep voor onze meer- en 

hoogbegaafde leerlingen.  

 
Het is voor gediagnosticeerde hoogbegaafde kinderen ook moge-

lijk om vanaf groep 5 het onderwijs te volgen in de Plusklas “Ex-
plora”, verbonden aan o.b.s.´t baken in Wijk bij Duurstede.  

 
Soms ligt een kind in zijn totale ontwikkeling ver voor op zijn 

groepsgenoten. In dit geval kan het wenselijk zijn dat het kind 
een groep overslaat. 

Deze besluiten worden in de leerlingbespreking en daarna in de 
teamvergadering genomen.  

Wij streven ernaar het verwijzen van leerlingen naar het speciaal 
onderwijs te voorkomen. 

Soms echter is een verantwoorde begeleiding op onze school niet 
meer mogelijk. Verwijzing naar meer specialistische hulp kan dan 

nodig zijn. Ouders worden in een vroeg stadium bij dit proces 

betrokken. 

4.4.5. Behandeling van kinderen met ernstige dyslexie 

Sinds 2009 wordt de diagnose en behandeling van kinderen met 

enkelvoudige, ernstige dyslexie door de zorgverzekering bekos-
tigd. Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 

Er mag naast de dyslexie geen andere belemmering bij een kind 
een rol spelen.  

Onze school hanteert het landelijke dyslexieprotocol met een aan-

tal gestandaardiseerde toetsen. Bij het vermoeden van ernstige, 
enkelvoudige dyslexie schakelen wij of de ouders een deskundige 
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in die de diagnose stelt. Dit gaat in veel gevallen via de gemeente 
(loket Wijk). De behandeling die op de diagnose volgt, moet aan 

diverse voorwaarden voldoen. De zorgverzekeraar stelt voor-
waarden aan die deskundige en aan de behandelaar, of heeft via 

een contract afspraken gemaakt met instellingen die deze zorg 
bieden. Op de school is hierover informatie beschikbaar.  

Op www.steunpuntdyslexie.nl kunt u meer informatie vinden. 

4.5 Leerlinggebonden financiering “het arrangement” 

In het nieuwe stelsel voor passend onderwijs is de leerlinggebon-
den financiering verdwenen. Het budget blijft wel volledig be-

schikbaar, maar gaat rechtstreeks naar de samenwerkende scho-
len.  

4.6. De begeleiding van de overgang van kinderen naar het 
voortgezet onderwijs 
Na ongeveer acht jaar basisschool gaat uw kind naar het voort-

gezet onderwijs. Een stap die voor veel ouders en kinderen, vra-
gen en twijfels oproept. Logisch, want de toekomst van het kind 

wordt hierdoor voor een groot deel bepaald. Ouders en kind kie-
zen samen een school voor voortgezet onderwijs. De school pro-

beert dit traject zo goed mogelijk te begeleiden en eventueel waar 
nodig te sturen. Voor de ouders van leerlingen in groep acht is er 

een informatieavond. Op deze avond krijgen ouders alle noodza-
kelijke informatie omtrent de keuzemogelijkheden in de regio.  In 

de tweede helft van het schooljaar worden er door de verschil-
lende scholen voor voortgezet onderwijs kijk- dagen en/of avon-

den georganiseerd. U wordt hierover, zover mogelijk, door de 
school geïnformeerd. Let u echter ook op de advertenties in de 

regionale dag- en weekbladen. Tijdens het startgesprek in sep-

tember peilen wij, in aanwezigheid van het kind, de wensen/ver-
wachtingen. Rond november volgt een voorlopig advies voor 

voortgezet onderwijs. In februari volgt het definitieve advies. 
Traditiegetrouw zijn scholen voor basisonderwijs gewend te advi-

seren op welk schooltype voor Voortgezet Onderwijs (VO) kin-
deren het meest op hun plaats lijken. Scholen voor VO winnen bij 

ons ook advies in over bij hen aangemelde kinderen.  

Advies m.b.t. VO is gebaseerd op de volgende zaken: 

 het leervermogen van het kind: afname van intelligentietest 
(Drempeltest). De uitslag van de test geeft een indicatie 

LWOO, VMBO, HAVO, VWO weer; 
 de leervorderingen van het kind: afname door de school van 

de CITO toetsen (er wordt gekeken naar de toetsen vanaf eind 
groep 6);  

 De verwachtingen van ouders en leerkrachten groep 7/8, ge-

baseerd op schoolvorderingen en werkhouding; 

http://www.steunpuntdyslexie.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/plannen-passend-onderwijs
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U als ouders beslist uiteindelijk op welke school u uw kind 
wilt aanmelden.  

 
        Dat doet u op basis van: 

 uw eigen wensen en die van uw kind; 
 het advies van de basisschool; 

 de CITO toetsen vanaf groep 6; 

 informatie over de scholen d.m.v. brochures, advertenties, 
open dagen enz. 

De school zendt vervolgens de volgende gegevens over uw 
kind naar de school van aanmelding: 

 de uitslag van de intelligentietest (zo nodig); 
 het inlichtingenformulier; 

 leerling schoolgegevens; 
 

De scholen voor voortgezet onderwijs hier in de buurt herbergen 
nagenoeg alle vormen van onderwijs. De scholen onderhouden 

nauwe contacten met de basisscholen, waar de kinderen vandaan 
komen. Hierdoor kunnen de prestaties van de leerlingen gedu-

rende een aantal jaren worden gevolgd. Hiernaast hebben de di-
recteuren van basisscholen en rectoren van voortgezet onderwijs 

regelmatig overleg over de inhoud en organisatie van het onder-

wijs. Hierdoor kan het onderwijs goed op elkaar worden afge-
stemd. Ons advies is over het algemeen kloppend; ongeveer 90% 

van de leerlingen volgt na drie jaar nog het schooltype waarnaar 
is verwezen.  

4.7. Naschoolse activiteiten voor kinderen 

4.7.1. Huiswerk 

Vooral in de bovenbouwgroepen krijgen de kinderen wekelijks 
één of meer huiswerkopdrachten mee. Dat kan gaan om het leren 

van topografie van een provincie, land of werelddeel, het oefenen 
van spellingwoorden, het leren van aardrijkskunde en geschiede-

nis of rekenwerk zoals tafels in groep 4/5. Ook het voorbereiden 
van een boekbespreking of spreekbeurt is een vorm van huiswerk 

waarmee alle kinderen in midden- en bovenbouw te maken krij-
gen. Doel van het huiswerk is het leren plannen van je tijd, het 

leren hanteren van een agenda. In groep 7 wordt de agenda aan-
geraden en het gebruik ervan gestimuleerd. In groep 8 is het ge-

bruik van een agenda echter verplicht. Dit als voorbereiding op 
het voortgezet onderwijs. Groep 8 krijgt huiswerk dat is gericht 

op het verwachte niveau waarop het kind uitstroomt.  

Huiswerkopdrachten worden ruimschoots van tevoren aan de klas 
opgedragen en worden vermeld op de website. 

Het kan ook voorkomen dat individuele kinderen huiswerkop-
drachten meekrijgen. In dat geval stelt de leerkracht de ouders 

daarvan vooraf op de hoogte en bespreekt met hen hoe ze hun 
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kind eventueel kunnen begeleiden bij het maken of leren van het 
huiswerk. 

4.7.1. Andere activiteiten na schooltijd. 

Een paar maal per jaar heeft uw kind klassendienst. Dit houdt 

o.a. in dat het na schooltijd ongeveer een kwartier zorg draagt 
voor het netjes achterlaten van de groep. De klassendienst wordt 

op maandag bekend gemaakt en geldt tot en met vrijdag. 

In incidentele gevallen kan het voorkomen, dat een leerkracht na 

schooltijd kinderen helpt met schoolwerk. Dat gebeurt altijd na 
overleg met de ouders. Tevens worden er afspraken gemaakt 

over de frequentie en het tijdstip waarop deze extra hulp zal 
plaatsvinden. Ook kan het gebeuren dat kinderen nog even op 

school blijven om werk dat niet geheel is afgekomen af te maken. 
We zorgen er in dat geval voor dat ook dan de ouders op de 

hoogte zijn van het feit dat hun kind wat later thuiskomt. 

4.8. Buitenschoolse activiteiten voor kinderen 

4.8.1. Schoolreizen 

Ieder jaar gaan de groepen 1 tot en met 6 op schoolreis. Afhanke-

lijk van de bestemming wordt er besloten welke groepen samen op 

schoolreis gaan. Voor groep 7 en 8 wordt ieder jaar een driedaags 
kamp georganiseerd. Voor de leerlingen van groep 8 is dit de af-

sluiting van hun basisschoolperiode.  

4.8.2. Kinderboekenweek 

Elk jaar in oktober besteden we aandacht aan de Kinderboeken-

week. In deze week staat ieder jaar een thema centraal. We pro-
beren tijdens deze week dingen te organiseren om het plezier in 

het lezen te bevorderen.  

4.8.3. Voorleeswedstrijd 

We doen ieder jaar mee aan de nationale voorleeswedstrijd. Daar-
voor houden we binnen de school eerst een eigen wedstrijd. De 

beste lezer uit de groepen 7 en 8 wordt afgevaardigd naar de regi-
onale voorleeswedstrijd. 

4.8.4. Excursies  

Iedere groep heeft de mogelijkheid om op excursie te gaan. 

Meestal wordt de excursie gekoppeld aan een thema of een project, 
waar de groep mee bezig is. Bijvoorbeeld een herfstwandeling of 

pasgeboren lammetjes bekijken op de boerderij. 

4.8.5. Avondvierdaagse 

De leerlingen van de groepen 2 tot en met 8 mogen elk jaar deel-
nemen aan de wandelvierdaagse in Doorn. De groepen 2, 3 en 4 

lopen de vijf kilometer. Groep 5 kan kiezen voor de 5 of de 10 
kilometer. De groepen 6 tot en met 8 lopen 10 kilometer per avond. 

De kinderen worden begeleid door ouders. Leerkrachten lopen al-
lemaal gezellig een avond mee. De kinderen krijgen onderweg iets 
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te eten en te drinken. De avondvierdaagse wordt meestal in juni 
georganiseerd. 

4.8.6. Sinterklaas 

Onze school wordt ieder jaar door Sinterklaas en zijn Pieten be-

zocht. Sint en Piet worden feestelijk onthaald en brengen daarna 
een bezoek aan alle groepen. Iedere klas heeft een eigen pro-

gramma voor Sint en Piet in elkaar gezet. Ouders zijn van harte 
welkom bij de aankomst van Sinterklaas op school. 

4.8.7. Kerstfeest 

In de week voor de kerstvakantie wordt er op school kerstfeest 

gevierd. Het afgelopen jaar hebben alle kinderen op school met 
elkaar gegeten.  

4.8.8. Pasen 

Pasen wordt gevierd met een uitgebreid en vooral gezellig Paasont-
bijt op school. De AC verzorgt het ontbijt voor alle kinderen. Na het 

eten worden de kinderen uit alle groepen over de verschillende 

leerkrachten verdeeld, om een Paas knutsel te maken. 

4.8.9.Musical 

De kinderen van groep 8 studeren een eindmusical in die aan het 

einde van het jaar opgevoerd wordt voor alle kinderen van de 
school. Tevens zal de musical ’s avonds vertoond worden aan ou-

ders, vrienden en belangstellenden. 
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5. DE LERAREN  

5.1. Wijze van vervanging bij ziekte, compensatie uren, 

studieverlof, scholing 
De vervanging van leerkrachten bij ziekte, studieverlof ect. wordt 

in de regel opgevangen door een invalkracht van de invalpool van 
IPPON. We proberen altijd zo veel mogelijk een invaller te regelen 

die bij de kinderen bekend is. Dit lukt lang niet altijd. Het is soms 
zelfs niet mogelijk, op korte termijn, een invaller te krijgen. Wij 

proberen dan een oplossing met elkaar te vinden om de kinderen 
tijdelijk op te vangen. In uitzonderlijke gevallen kan uw kind naar 

huis gestuurd worden (mocht er thuis in dat geval geen opvang 

zijn, dan kan uw kind in een andere groep geplaatst worden).  

5.2. De inzet van onderwijs- of klassenassistenten  
Veel scholen hebben de beschikking over klassenassistenten. De 

kosten hiervoor komen voor rekening van het onderwijs. Na uit-
gebreid overleg met bestuur en collega scholen is besloten om dit 

geld op een andere manier te besteden. De besteding hiervoor 
wordt jaarlijks bekeken. 

5.3. De begeleiding en inzet van stagiaires. 
Per jaar wordt gekeken in welke klassen er plaats is voor een sta-
giaire. Wij geven deze meestal jonge mensen een kans om bij ons 

praktijkervaring op te doen en in ruil daarvoor krijgen wij een paar 
extra handen en vaak leuke ideeën. Vanuit de PABO’s krijgen wij, 

op dit moment, helaas geen studenten toegewezen. Dit, omdat 
Langbroek met het openbaar vervoer onvoldoende goed bereik-

baar is. Wel krijgen we stagiaires van ROC Utrecht (klassen assis-
tent en onderwijsassistent) en leerlingen uit het voortgezet onder-

wijs i.v.m. een maatschappelijke stage. Hoewel een stagiaire al zo 
snel mogelijk, veel zelfstandig met de kinderen zal werken, blijft 

de eindverantwoording altijd bij de leerkracht. 

5.4. Scholing van leraren 
Ieder jaar wordt er op school een nascholingsplan opgesteld. 
Hierin staan de scholingen die dit jaar gevolgd worden door de 

leerkrachten van de school beschreven. Scholing is nodig om alle 
vernieuwingen binnen het onderwijs bij te kunnen houden. Ieder 

jaar wordt gekeken op welk gebied scholing noodzakelijk is of waar 
interesse voor is. Scholing kan zowel individueel als teamgericht 

zijn. Het nascholingsbudget bepaalt uiteindelijk wat er allemaal 
uitgevoerd kan worden. 
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6. DE OUDERS 

6.1. Het belang van de betrokkenheid van de ouders. 
Een school zonder ouders is ondenkbaar. 

Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het 
kind. Daarom is een optimaal contact tussen leerkrachten en ou-

ders erg belangrijk. Ieder jaar bij de informatieavond ontvangen 
de ouders bijvoorbeeld een folder waarin staat hoe zij hun kind 

dat schooljaar kunnen begeleiden in het schoolwerk. 
Naast de contacten die ouders hebben met leerkrachten d.m.v. 

bijvoorbeeld de 10 minuten gesprekken en huisbezoeken, zijn ou-

ders ook onmisbaar bij inzet in de school. 
Ouders helpen o.a. bij het lezen en handvaardigheid, alsook bij 

allerhande taken zoals schoonmaken van materiaal, assisteren bij 
schoolreizen, feesten of excursies.  

We werken op school met “klassenouders”. Deze ouders wisselen 
ieder jaar en worden door de groepsleerkrachten benaderd voor 

deze taak. De “klassenouder” verricht hand en span diensten voor 
de leerkracht en neemt binnen de ouderhulp een belangrijke 

plaats in, maar ook zij kunnen dit niet zonder hulp van andere 
ouders. Zonder ouders zouden een aantal zaken op school niet 

mogelijk zijn. 
We streven naar een optimaal contact tussen ouders en leer-

krachten. We voelen ons samen verantwoordelijk voor de ontwik-
keling van het kind. 

6.2. Informatie aan ouders over het onderwijs en de 

school 

Het contact met ouders vindt plaats op de volgende manie-

ren: 
 het persoonlijke gesprek voor of na schooltijd  

 het schriftelijk- of telefonisch contact over ziekte, verzuim enz. 
 dagelijkse contacten bij het brengen en halen van de (jongste) 

kinderen. 
 de informatie in de schoolgids. 

 de informatieavond aan het begin van het schooljaar (inclusief 

informatie m.b.t. de MR en de AC). 
 het wekelijkse informatieblad “Springernieuws” met daarin 

ook actuele onderwijsontwikkelingen. 
 een maandelijkse kalender met daarin relevante informatie. 

 huisbezoek: - Voordat vierjarigen op school komen. 
- Als kinderen langer dan een week ziek zijn. 

    - Als het nodig wordt geacht. 
 Startgesprek in September: Aan het begin van het schooljaar 

krijgt  u een formulier dat u (indien mogelijk) samen met uw 
kind invult.  

Hierop staan vragen als: - waar is uw kind goed in? 
       - wat vindt uw kind moeilijk? 
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- waar kunnen we uw kind mee helpen? 
 twee maal per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een 

gesprek n.a.v. het rapport. 

6.3. Inspraak 

6.3.1. Activiteiten Commissie (A.C.) 

Wat is een Activiteiten Commissie? 

De A.C. bestaat uit personen die door en uit ouders worden ge-
kozen. Onze A.C. bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester en vier “gewone” leden. De penningmeester be-
heert het ouderfonds van onze school. De “gewone” leden van de 

A.C. hebben een coördinerende taak bij allerlei activiteiten. Twee 

teamleden zijn adviserend lid van de A.C.. 

Wat doet de A.C.? 

Een belangrijke taak van de A.C. is het verlenen van hand en 
span diensten, in overleg met het team. 

Momenteel helpt / ondersteunt de A.C. bij: 

1) Buitenschoolse activiteiten zoals; 
 voorbereiden van festiviteiten 

 begeleiden van kinderen bij excursies of schoolreis 
 opknappen van klusjes (reparatiewerk) 

2) Informatieve en communicatieve activiteiten zoals; 
 organiseren van een ouder- of een kijkavond (afsluiting 

van een project) 

 beleggen van thema avonden 

De volgende ouders maken deel uit van de A.C.:   
 

 Jessica Sondervan     0343-759572 
 Anne-Karien Damen    0343-561855 

 Anja van Mourik              06-16295232 

 Natasja Kleinveld            06-24912130  
 Henriëtte van Woudenbergh    06-10907578 

Namens het team zijn vertegenwoordigd: 
  Ella Blaauw 

 
Het huishoudelijk reglement van de A.C. is op school aanwezig. U 

kunt het daar inzien. 

6.3.2. Medezeggenschapsraad (MR) 

Aan elke basisschool moet een medezeggenschapsraad verbon-
den zijn. De medezeggenschapsraad, bestaande uit vertegen-

woordigers van ouders en leerkrachten, overlegt met het bestuur 
als er belangrijke beslissingen moeten worden genomen. 
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In de meeste gevallen heeft de MR adviesrecht, in enkele gevallen 
instemmingsrecht, hetgeen inhoudt dat beslissingen pas geno-

men kunnen worden als de MR akkoord gaat. Elke twee jaar 
treedt een lid van de MR af. De ouders kiezen dan op de ouder-

avond een nieuw lid uit hun midden. 
De MR is als volgt samengesteld: 

Namens de ouders zijn vertegenwoordigd: 

 Matthijs van Ee    0343-420816 
 vacature 

 

Namens het team zijn vertegenwoordigd 

 Suzan Wiegers 
 Chantal Wijman 

 

Het medezeggenschapsreglement is op school aanwezig. U kunt 

het daar inzien. 

Twee leden van onze medezeggenschapsraad hebben zitting in 

de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de ge-
meente Wijk bij Duurstede. Chantal Wijman heeft zitting namens 

het team; Jeroen Leppink namens de ouders. De GMR houdt zich 
bezig met onderwerpen, die alle openbare scholen aangaan. De 

verslagen van de GMR komen altijd in de MR ter sprake.  

De notulen van de MR vergadering worden op de website ge-
plaatst. U kunt dan altijd nalezen wat er besproken en besloten 

is. De vergaderdata worden via het “Springernieuws” bekend ge-
maakt. 

De MR vergadering is een openbare vergadering. Toch vinden we 
het prettig, als u van tevoren even meldt dat u komt.  

6.4. Ouderactiviteiten 
Hulp van ouders wordt o.a. gevraagd bij maatje lezen, handvaar-

digheid, vieringen, feesten en ondersteunende werkzaamheden. 
Dit gebeurt ook bij de buitenschoolse activiteiten zoals b.v. sport-

dagen, excursies, schoolreizen, avondvierdaagse, schoolkamp. 

6.5. Overblijfmogelijkheden 
Omdat wij op school werken met een continurooster blijven alle 

kinderen over. 
Zij eten onder toezicht van de leerkracht (in groep 1/2 een over-

blijfouder) in het eigen lokaal. We proberen van de pauzes altijd 
een gezellig moment te maken. De kinderen hebben voor twee 

pauzes een hapje nodig. Voor de ochtendpauze iets te drinken en 
bijv. een appel, of cracker. Voor de middag / lunchpauze brood, 

fruit en drinken. 
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Op school hebben we geen snoepverbod, maar het zou wel fijn 
zijn als u bij de pauzehapjes geen snoep of frisdrank mee geeft. 

Het zou ons onderwijs "Gezond gedrag" ondermijnen. 

6.5.1. Contact en overleg leraar en ouders over kind betreffende leervorde-

ringen en / of bij problemen 

De groepsleerkracht kan, wanneer hij of zij dit noodzakelijk acht, 
ouders uitnodigen voor een gesprek. De IB-er kan hierbij aanwe-

zig zijn. 

6.6. Hoofdluisbeleid 
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen 

waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemak-
kelijk van de ene naar de andere overgebracht worden. De school 

is ongewild, zo’n plaats. 
Wij zijn van mening dat zowel de school als de ouders een stuk 

verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding 
van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school een 

aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de versprei-
ding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de ver-

antwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren 

en zo nodig te behandelen. 
Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op deze 

school in overleg met de GGD gekozen voor een systematische 
aanpak. Dit houdt in dat op school een aantal voorzorgsmaatre-

gelen genomen zijn die verspreiding van hoofdluis beperken.  
Er is een ouderwerkgroep ingesteld. Deze werkgroep heeft als 

taak om op een aantal vaste tijdstippen (in de week na een va-
kantie), ongeveer zes keer per jaar, alle leerlingen te controleren 

op hoofdluis. Tevens kan de werkgroep extra ingeschakeld wor-
den in periodes dat het hoofdluisprobleem weer wat actiever is. 

Wanneer er hoofdluis geconstateerd wordt, zal er telefonisch con-
tact opgenomen worden met de ouder(s) van het kind. Het kind 

zal in overleg met de ouder(s) direct naar huis gaan voor behan-
deling. Als er hoofdluis is geconstateerd in een groep vindt er een 

nacontrole plaats.  

De ouders die in de werkgroep zitten krijgen ondersteuning vanuit 
de GGD. Zij werken volgens de instructie van de GGD. 

6.7. Klachtenprocedure 
Intern Contactpersoon en Extern Vertrouwenspersoon. 

(De klachtenregeling ligt ter inzage op school bij directie en de 
Intern Contactpersoon). 

Hoe goed iedereen ook zijn best doet, er kan altijd wel eens iets 
gebeuren dat u minder prettig vindt of waar u meer over wilt we-

ten. Blijf dan niet zitten met uw probleem of ongenoegen, maar 
kom dan praten met de leerkracht, directie of de MR. Openheid 

werkt vaak verhelderend. De leerkrachten staan open voor uw 

vragen, problemen e.d. Direct contact werkt vaak het beste en in 
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goed overleg proberen we tot oplossingen te komen. Deze klach-
ten kunnen gaan over de didactische, pedagogische en/of orga-

nisatorische aanpak van uw kind of de groep, waarin uw kind zit. 
Mocht u het gevoel hebben dat uw klacht niet naar tevredenheid 

is opgelost of dat u niet serieus genomen wordt dan kunt u ook 
contact opnemen met de Interne Contactpersoon op de Piet de 

Springerschool. Deze laatste is aangesteld om er zorg voor te 

dragen dat klachten van ouders en/of kinderen altijd serieus wor-
den genomen en op een passende manier worden aangepakt. De 

Interne Contactpersoon op de Piet de Springerschool is Jeanette 
Brinksma. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag, maar is in 

uiterste nood ook altijd thuis te bereiken.  
 

Elke ouder of kind kan een beroep op haar doen als er problemen 
zijn, van welke aard dan ook, waar uw kind misschien niet met 

iedereen over durft te praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk 
behandeld en er worden geen stappen ondernomen zonder uw 

toestemming. Twee keer per jaar brengen we de oplosbus onder 
de aandacht. Dit is een bus waarin kinderen (ook anoniem) pro-

blemen kunnen aankaarten. 
 

Zeker wanneer er in uw ogen sprake is van machtsmisbruik, is 

het verstandig om met de Intern Contactpersoon hierover te pra-
ten. Wij spreken van machtsmisbruik wanneer het gaat over za-

ken als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discrimina-
tie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op de privacy 

e.d. 
In overleg met de Interne Contactpersoon wordt bekeken wie er 

moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing 
te komen. Als het nodig is, is er ook de mogelijkheid de klacht 

neer te leggen bij een onafhankelijk iemand, de zogenaamde 
Externe Vertrouwenspersoon. Deze is aangesteld door het be-

stuur en fungeert als onafhankelijk deskundige voor alle open-
bare scholen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Er is zelfs de 

mogelijkheid om uw klacht bij een onafhankelijke Klachtencom-
missie neer te leggen. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren. De 

Intern Contactpersoon kan u of uw kind hierbij behulpzaam zijn. 

Samengevat: Bij klachten en onvrede (begin bij stap 1, bij on-
voldoende resultaat, ga door naar de volgende stap; 

 

1) overleg met de leerkracht van uw kind;  

2) overleg met de directie  

3) overleg met de MR of Intern Contactpersoon;  

4) inschakeling van de Externe Vertrouwenspersoon;  

5) indiening van de klacht bij de onafhankelijke Klachtencom-

missie. 
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U of uw kind kan zich ook rechtstreeks wenden tot de Externe 
Vertrouwenspersoon, dus buiten de school om.  

            De Externe vertrouwenspersonen zijn mevrouw Marla van Berge          
            Henegouwen en de heer Harry Kelderman. 

         

             Mw. Marla van Berge-Henegouwen en de heer Harry Kelderman 

zijn als volgt bereikbaar: 
CED groep 
Postbus 8639 
3009 AP Rotterdam 
Telefoonnummer: 010-4071599 
Centraal e-mailadres voor evp-zaken (incl. klachtzaken en advies) 
evp@cedgroep.nl 
Bezoekadres CED groep: 
Dwerggras 30 
3068 PC Rotterdam 

6.8. Ouderbijdragen 
Het basisonderwijs in Nederland is in beginsel gratis. Het budget 
dat de overheid de scholen ter beschikking stelt, is niet voldoende 

om allerlei buitenschoolse activiteiten te kunnen betalen. Juist deze 
extra activiteiten, bijvoorbeeld tijdens Sinterklaas, Kerstfeest en 

Pasen, maken de school extra leuk. De school vraagt daarom de 
ouders om een vrijwillige ouderbijdrage om buitenschoolse activi-

teiten te kunnen organiseren.  
De ouderbijdrage wordt gestort in het schoolfonds, die door de Ac-

tiviteiten Commissie beheerd wordt. De bijdrage wordt ieder jaar 

op de algemene ouderavond door de ouders vastgesteld. Het afge-
lopen jaar bedroeg de bijdrage € 30,00 per kind. De AC stuurt u 

een acceptgiro. Voor een leerling die in de loop van het jaar op 
school komt, is de ouderbijdrage € 3,00 per maand. 

Voor de schoolreizen wordt een aparte financiële bijdrage ge-
vraagd. De bijdrage voor schoolreis en schoolkamp wordt jaarlijks 

opnieuw vastgesteld. Dit is afhankelijk van het programma. 

6.9. Schoolverzekering voor leerlingen 
Voor alle kinderen van de school is een ongevallenverzekering 
afgesloten door het bestuur. Tevens zijn er 20 begeleiders per 

activiteit meeverzekerd. Deze verzekering geldt voor het gehele 

schooljaar en treedt in 1 uur voor aanvang van de lessen en ein-
digt 1 uur na afloop van de lessen. 

6.10. Sponsoring 
Voor het bedrijfsleven is een school aantrekkelijk voor sponsor-

activiteiten. De jeugd is immers een boeiende doelgroep. De leer-
lingen hebben recht op bescherming tegen ongewenste invloeden 

van buiten de school. Alle landelijke onderwijsorganisaties van 

mailto:evp@cedgroep.nl
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besturen, personeel, ouders van leerlingen en een aantal andere 
organisaties hebben afspraken gemaakt over sponsoring. Deze 

afspraken zijn vastgelegd in een convenant. 
Uitgangspunten van dit convenant zijn: 

 Sponsoring mag de inhoud van het onderwijs niet beïnvloeden. 
 School mag niet in een afhankelijke positie terecht komen. 

 De continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar komen. 

 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en on-
derwijskundige taak en doelstellingen van de school. 

 Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke ge-
steldheid van leerlingen. 

 Sponsoring mag de objectiviteit, de geloofwaardigheid en de be-
trouwbaarheid van scholen niet in gevaar brengen. 

 Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede is 
een nota vastgesteld m.b.t. sponsoring op scholen. Deze nota is 

door de MR en GMR goedgekeurd en ligt ter inzage bij ons op 
school. 
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7. DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE 

SCHOOL 

7.1. Evaluatie schoolplan(jaarplan) schooljaar 2016-2017 
 

Leerstofaanbod 

 
Doelstelling 1: Implementeren van verkeersmethode van “Veilig Ver-

keer Nederland” voor verkeer. 
De methode is, naar alle tevredenheid, ingevoerd in alle groepen. 
 

Doelstelling 2: Implementeren de methode “Grenzeloos” voor aard-
rijkskunde; onderzoeken of we “Wereldoriëntatie” van Blink aanschaf-

fen voor groep 3/4. 
De methode “Grenzeloos” is aangeschaft; dit geldt ook voor “Wereldoriëntatie” 
van Blink.   

 
Doelstelling 3: Oriëntatie op (en aanschaf) methode voor taal (2017). 

Na het uitproberen van enkele methoden hebben we een keuze gemaakt voor 
de methode “Staal”. 
 

Doelstelling 4: Oriëntatie op (en aanschaf) methode aanvankelijk le-
zen (2017) 

We hebben de nieuwste methode aangeschaft van “Veilig Leren Lezen” (KIM) 
 
Wetenschap en techniek 

 
Doelstelling 5: Verdere oriëntatie op 21st century skills + focus we-

reldoriëntatie op onderzoekend en ontdekkend leren. 
Het beleidsplan onderzoekend leren is deels klaar; een theoretisch deel over 
onderzoekend/ontdekkend leren is opgesteld. Volgend schooljaar zijn we van 

plan om teamscholing op dit onderdeel te zetten. Dit gebeurt waarschijnlijk 
vanuit het wetenschapsknooppunt. Van daaruit zullen we ons plan verder vorm 

gaan geven. Ook Techniek Talent zal hierop aansluiten. Er is een eerste scan 
van onze school gemaakt. 
Het gaat er vooral om dat leerlingen creatiever gaan denken, (onderzoeks-

)vragen kunnen stellen, problemen samen kunnen oplossen, en deze oplossing 
kunnen presenteren (in welke vorm dan ook). 

 
M.b.t. de 21st century skills richten we ons m.n. op: 

 Programmeren 

 Mediawijsheid en 
 Creatief denken. 

 
Introductie en begeleiding 

 
Doelstelling 6: Uitvoeren van het plan “coaching nieuwe leerkrachten” 
volgens nieuwe cao. 

De nieuwe leerkrachten zijn begeleid en ingewerkt.  
 

Intervisie 
 
Doelstelling 7: Het werken in werkgroepen. 
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Zie doelstelling 5 (hier worden de uitkomsten weergegeven); volgend school-
jaar bouwen we hier verder op. 

 
Schoolklimaat 
 

Doelstelling 8: Invoeren van de startgesprekken. 
(vergroten ouderbetrokkenheid). 

De startgesprekken zijn ingevoerd en positief ontvangen. De leerkrachten von-
den het over het algemeen een meerwaarde hebben; zeker in de bovenbouw 
als de leerling erbij aanwezig was. We zetten dit volgend schooljaar voort. 

 
Kwaliteitszorg 

 
Doelstelling 9: (Stichting) Het gebruik maken van eenduidige instru-
menten zodat kwaliteit op klassen,- schoolniveau integraal goed be-

waakt en onderling uitgewisseld kan worden (invoering Inte-
graal/Parnassys). 

Alle leerkrachten kunnen werken in Parnassys en directie/IB in Parnassys en 
Integraal. Volgend schooljaar stroomlijnen we de groepsplannen. We zorgen 
ervoor dat iedereen het op dezelfde wijze opstelt. 

In mei zijn de POP’s voor volgend schooljaar opgesteld in Integraal. 
 

ZIEN is ingevuld. Ook de leerlingenlijst (groep 5 t/m 8). Begin volgend school-
jaar zorgen we voor meer verdieping d.m.v. de teamscholing ‘Verder met 

Zien”.   
Jeanette heeft de verdiepingscursus OPP gevolgd en het systeem ervoor klaar-
gemaakt. Nieuwe OPP’s worden in dit format opgesteld. 

 
Schoolplein 

 
Doelstelling 10 (onafgerond punt 2015-2016): Onderzoeken van uit-
breiding speelmogelijkheden op plein (op basis van ouder enquête 

2014). 
Het plein is vergroot; er komt een rand om de zandbak. Er is overleg geweest 

met de projectontwikkelaar. Zoals het er nu uitziet wordt het plein deels open 
en mag een deel van de gemeenschappelijke tuin ook door school gebruikt 
worden (als loungeplek). De afscheiding met het fietsenhok zal verdwijnen; 

hierdoor ontstaat ruimte voor een extra speeltoestel. Zodra de bouw meer 
vorm krijgt ondernemen we actie hierop. 

 

 

7.2. Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de 
school 
In het schooljaar 2013-2014 zijn wij bezocht door de inspectie 
van het onderwijs voor een periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO). 

Wij zijn er trots op dat alle punten met voldoende tot goed be-
oordeeld zijn. 

Het volledige rapport van de inspectie kunt u nalezen op: 

www.onderwijsinspectie.nl  en op www.obspietdespringer.nl . 

Komend schooljaar richten we ons onder andere op: 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.obspietdespringer.nl/
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 Onderzoekend leren; 

 De 21st century skills programmeren, mediawijsheid en 

creatief denken; 

 Verdieping van ZIEN 
 

7.3. Zorg voor de relatie school en omgeving 
De school als instituut onderhoudt allerlei relaties en contacten 
met collega-scholen, scholen voor speciaal onderwijs, de E-vizier, 

logopedisten, fysiotherapeuten, orthopedagogen, ziekenhuizen, 
maatschappelijk werkers, ambulante begeleiders en incidenteel 

de PABO’s, het Samenwerkingsverband (ZOUT), waarin alle ba-

sisscholen uit onze regio en 2 scholen voor speciaal onderwijs 
samenwerken op het gebied van (extra) zorg aan leerlingen. De 

IB-er onderhoudt in eerste instantie deze contacten.  
E-vizier heeft een aantal werkzaamheden  (opgenomen in de “Be-

geleidingsovereenkomst”) zoals daar o.a. zijn het observeren en 
/ of testen van individuele leerlingen. 

Voor het begeleiden van het team bij de veranderingen binnen de 
school (bijv. het invoeren van nieuwe methoden of het werken 

aan een andere aanpak van het onderwijs) wordt per activiteit de 
meest passende partner uitgezocht. 

 
In samenwerking met bijna alle scholen uit de gemeente Wijk 

bij Duurstede organiseert het Loket Wijk nu ook inloopochten-
den. Deze ochtenden worden aangekondigd op de kalender. 

U kunt dan gratis en zonder afspraak binnen lopen voor advies 

of informatie.  
 

Individuele leerkrachten treden soms op als mentor van een stu-
dent van één van de PABO’s of ROC’s  Zij hebben dan gedurende 

een deel van het jaar een stagiaire in de groep die, onder hun 
leiding en verantwoordelijkheid, één of meer dagen in de week 

het vak van leraar Basisonderwijs in de praktijk leert uitoefenen. 
 

Met alle scholen uit de gemeente Wijk bij Duurstede is er overleg 
in de Ambtelijke werkgroep onderwijs over zaken die het totale 

onderwijs in de gemeente aangaan. 
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8. DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 

8.1. Cijfers over specifieke zorg voor leerlingen 
Er zijn binnen iedere groep kinderen die extra zorg nodig hebben. 

In cijfers komt dat neer op het volgende: 
 

 2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

 Aantal leerlingen dat 
de leerlingbegeleider 

jaarlijks doorspreekt 
met de groepsleraren 

 
Alle 
lln. 

 
Alle 
lln. 

 
Alle  
lln. 

Alle 

Lln. 

 
Alle 
lln. 

 Aantal leerlingen met 
ambulante begeleiding 

 
5 

 
    2 

 
    3 

 
    2 2 

 Aantal zittenblijvers 0 1 5     0 2 

 Aantal verwijzingen 

naar speciale scholen 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 1 

 Score CITO-eindtoets 534,8 533,2 532,4 (IEP-

toets) 

76,1 

(IEP-toets) 

80,0 

8.2. Uitkomsten van ouderenquête over de kwaliteiten van 
de school 
In november 2014 heeft onze school deelgenomen aan een ou-

dertevredenheidspeiling. Het gemiddelde cijfer dat ouders aan 
onze school gaven was een 8,1 (landelijk is dit een 7,5). Hier-

onder wordt een top 5 gegeven van de plus- en verbeterpunten 
van onze school. Bij een pluspunt is 85% of meer tevreden. Bij 

een verbeterpunt is 15% of meer ontevreden. 

Pluspunten 

1) Huidige schooltijden       100% 
2) Sfeer in de klas       100% 

3) Sfeer en inrichting schoolgebouw   100% 
4) Rust en orde op school      100% 

5) Duidelijkheid van de schoolregels   100% 

Verbeterpunten 

1) Speelmogelijkheden op het plein    39% 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Schoolgids 2017/2018 
 

 

o.b.s. Piet de Springer 

Samenvatting 
 Responspercentage 55% 

 98% van de ouders ziet hun kind met plezier naar school gaan. 
 100% van de ouders voelt zich thuis op onze school  

 100% is tevreden over de sfeer in de klas. 
 75% vindt dat de school een goede reputatie in de wijk/buurt 

heeft. 

 93% vindt de schriftelijke informatie van onze school aantrek-
kelijk. 

 De ouders zijn tevreden over het aanbieden van de leerstof in 
verschillende niveaus 

 98% is tevreden over de informatie die men over het kind 
krijgt. 

 

8.3. Uitstroom vervolgonderwijs 
De afgelopen jaren zijn onze leerlingen naar de volgende vormen 
van voortgezet onderwijs gegaan. 

 

Schooljaar 2011/2012 11 leerlingen 

Schooljaar 2012/2013 11 leerlingen 

Schooljaar 2013/2014 14 leerlingen 

Schooljaar 2014/2015  11 leerlingen 

Schooljaar 2015/2016    7 leerlingen 

Schooljaar 2016/2017 15 leerlingen 
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8.4  Resultaten onderwijs 
 
 Vier leerlingen kregen ambulante begeleiding (REC 2 of ar-

rangement samenwerkingsverband) 
 Het schoolkeuzeadvies in groep 8 is de laatste drie jaar 

voor meer dan 80% van de kinderen een goed advies ge-
bleken. 

 Uit de nabespreking tussen de groepsleerkracht en de brug-
klascoördinator komt vooral naar voren dat de kinderen 

heel goed in staat zijn hun werk te plannen, en heel zelf-
standig zijn. Verder zijn ze sterk probleem oplossend. 

De kinderen van onze school zijn verder sterk in de zaak-
vakken en wiskunde. 

 De resultaten van de CITO toetsen geven geen aanleiding 

tot grote veranderingen in de leermethoden. De IEP-eind-
toetsscore ligt dit schooljaar boven het landelijk gemid-

delde. 
 De extra investering die wij gedaan hebben op het gebied 

van begrijpend lezen lijkt zijn vruchten af te werpen. 
 Een aantal kinderen op onze school heeft moeite met spel-

ling en begrijpend lezen; in ons taalbeleidsplan hebben we 
hiervoor een aanpak beschreven. Dit lijkt zijn vruchten af 

te werpen; het niveau gaat de laatste jaren omhoog. We 
blijven dit handhaven; het taalbeleidsplan wordt toegespitst 

op de nieuwe methode “Staal”. 
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8.5. Eindtoets in verhouding tot landelijk gemiddelde 
De afgelopen jaren hebben wij rond het landelijk gemiddelde ge-

scoord. Dit schooljaar boven het landelijk gemiddelde. Wij gaan 
ervan uit dat dit de komende jaren gehandhaafd blijft en streven 

naar een boven gemiddelde score! 
 

 

 
 
In het schooljaar 2015-2016 zijn we overgestapt op de IEP-eind-

toets 
 

Jaar gewicht norm score Landelijk gemid-

delde 

2015-2016 21% 78,5 76,9 Onder  

2016-2017 21% 78,5 80,0 Boven 

 

 
 

Referentieniveaus behaald bij IEP eindtoets 2016-2017. 
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9. REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN 

9.1. Inleiding 
Kinderen zijn leerplichtig op de eerste schooldag van de maand vol-

gende op die waarin het kind 5 jaar wordt. In de praktijk kan blijken, 
dat voor sommige vijfjarigen een hele schooldag of schoolweek een 

te zware belasting is. In dat geval kunnen de ouders hun vijfjarig 
kind tot vijf uur per week thuishouden. Men moet dit wel tijdig door-

geven aan de schoolleiding. De uren kunnen niet worden opgespaard 
en zijn niet bedoeld als "snipperuren". De directeur kan op verzoek 

voor nog eens vijf uur per week vrijstelling verlenen. Ook dit geldt 
totdat het kind 6 jaar is.  
Voor oudere kinderen (vanaf 6 jaar) mag er geen vrijstelling meer 

worden verleend. Extra vakantieverlof is slechts mogelijk, indien de 
specifieke aard van het beroep van één van de ouders daartoe aan-

leiding geeft. Ouders zullen dit moeten aantonen eventueel met be-
hulp van een werkgeversverklaring. Afspraken met collega’s, vakan-

tieroosters door werkgevers vastgesteld, of andere werkorganisato-
rische redenen om vakantie buiten de schoolvakanties te plannen, 

zijn dus geen reden om vrijstelling wegens vakantie te verlenen.  
Ook andere vormen van schoolverzuim zijn gebonden aan de leer-

plichtwet. De school is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim di-
rect te melden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente 

Wijk bij Duurstede. 
Indien uw kind door ziekte of anderszins niet naar school kan komen, 

wordt u dringend verzocht om dit zo spoedig mogelijk aan de school 
te melden. Dit kan telefonisch voor schooltijd of door vooraf een 

briefje mee te geven. U voorkomt ongerustheid door deze regel in 
voorkomende gevallen te hanteren.  

Op vakantie onder schooltijd 

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de 

hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakan-
ties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het 

beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur 
eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een ge-

zinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakan-
tie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversver-

klaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het be-
roep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder 

dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:  
 In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de 

aanvraag tenminste acht weken van tevoren bij de directeur 
worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet 

mogelijk was;  
 de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;  

 de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het 

schooljaar vallen.  

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid 
tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op 
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school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een dok-
tersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de 

duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier 
voorkomt u mogelijke misverstanden. 

9.2. Schooltijden 

9.2.1. Onderbouw, midden en bovenbouw 

Groep 1 t/m 4 Maandag  08:30 – 14:30 

    Dinsdag  08:30 – 14:30 
    Woensdag 08:30 – 12:30 

    Donderdag 08:30 – 14:30 
    Vrijdag  08:30 – 12:00 

Op vrijdag zijn de kinderen van groep 1 de gehele dag vrij. 

Groep 5 t/m 8 Maandag  08:30 – 14:30 
    Dinsdag  08:30 – 14:30 

    Woensdag 08:30 – 12:30 
    Donderdag 08:30 – 14:30 

    Vrijdag  08:30 – 14:30 

Aantal uren per week en per jaar 

Groep 1   : 21,5 uur per week,  829,5 uur per jaar 
Groep 2 t/m 4 : 24 uur per week,  969 uur per jaar 

Groep 5 t/m 8 : 26 uur per week,  1049 uur per jaar 

Wij werken met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen 

op school blijven eten. 

9.2.2. Regels voor aanvang en einde schooltijd 

 De school wordt om 8:15 uur geopend. De kinderen mogen 
dan naar binnen gaan. 

 Om 8:25 uur gaat de eerste bel, dan wordt verwacht van 
een ieder dat hij of zij in de groep aanwezig is, zodat de les-

sen om 8:30 uur kunnen beginnen. De ouders dienen bij de 
eerste bel de school te verlaten. 

 De leerkrachten zijn om 8:25 uur in de groep aanwezig zo-
dat zij om 8:30 uur met de les kunnen starten. 

 De groepen 1/2 en groep 3/4 mogen door een ouder bege-
leid naar de klas gaan. De ouders kunnen dan een spelletje 

met hun kind doen, samen een boekje lezen of werk van het 

kind bekijken. 
 De groepen 5 t/m 8 gaan, met uitzondering van de eerste 

dag na een vakantie, zelfstandig naar hun klas. 
 Het staat ouders vrij om na schooltijd de klas van hun kind 

in te lopen om het werk te bekijken of een vraag te stellen 
aan de leerkracht.  

 Te laat? Kusje bij de deur! 
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9.2.3. Regels in geval van schoolverzuim 

Het kan wel eens voorkomen, dat uw kind te laat of helemaal niet 

op school komt. 
Wilt u in dat geval zo vriendelijk zijn dat voor schooltijd schrifte-

lijk, telefonisch of mondeling door te geven? 
De betreffende leerkracht weet dan wat er met uw kind aan de 

hand is en hoeft zich niet ongerust te maken. 
Verslapen is menselijk. Het is echter wel lastig en vervelend als 

voor elke laatkomer de lessen moeten worden onderbroken. 
Alleen bij bijzondere omstandigheden kan gedurende kortere of 

langere tijd vrij worden gegeven. Bijzondere omstandigheden 
zijn: verhuizing, jubilea in het gezin, bevalling van de moeder of 

verzorgster, huwelijk van een familielid, ernstige ziekte van 
bloed- of aanverwanten, begrafenis van een familielid, enz. Alleen 

als zulke omstandigheden zich voordoen, kan de directeur van de 

school verlof geven de lessen te verzuimen. Onder bijzondere 
omstandigheden worden niet verstaan: een extra vakantie buiten 

de schoolvakantie, een dag eerder of langer op vakantie gaan, 
een dagje naar het strand, een lang weekend buiten het seizoen, 

enz. 
Mocht u denken in aanmerking te komen, dan dient u als volgt te 

handelen: 
 U dient tijdig een verzoek in bij Jeanette Brinksma. 

 U stelt een schriftelijke verklaring op, waarop de data en de 
reden van het extra verlof worden vermeld (Formulier hier-

voor aanwezig op school.). 
 Binnen een week na uw verzoek wordt u schriftelijk de beslis-

sing van de directeur meegedeeld. 

Extra vakantieverlof zal slechts worden verleend: 

 Als dit om medische en/of sociale redenen noodzakelijk is. 

 Als u echt niet tijdens de schoolvakanties weg kon/kunt. 
 

Als uw kind zonder toestemming de school verzuimt, is de direc-
teur verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar. 

 
Het zou prettig zijn, als ook bezoeken aan tandarts, spe-

cialist, huisarts enz. zo veel mogelijk buiten de schooltij-
den zouden kunnen plaats vinden. 

 
Verlof voor deze bezoeken wordt gegeven door de groepsleer-

kracht van uw kind. 
 

We rekenen op uw medewerking en we hopen dat u begrijpt dat 
het voor de klas, maar ook voor uw eigen kind vervelend en hin-

derlijk is, als het vaak verzuimt. 
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9.3. Vakantietijden 

 Eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie 16-10-2017 20-10-2017 

Kerstvakantie 25-12-2017 05-01-2018 

Voorjaarsvakantie 26-02-2018 02-03-2018 

Pasen 30-03-2018 02-04-2018 

Meivakantie/Hemel-

vaart 
27-04-2018 11-05-2018 

Pinksteren 21-05-2018  

Zomervakantie 16-07-2018 24-08-2018 

 
Studie(mid-)dagen 

Datum Tijd 

23 februari 2018 Gehele dag 

22 juni 2018 Gehele dag 

9.5. Spreekuren 
Iedere donderdag is er van 8.30 uur tot 9.30 uur inloop 

spreekuur bij de directie. Wilt u zo vriendelijk zijn om zo-
veel mogelijk van deze tijd gebruik te maken. Zo is het 

mogelijk om de rest van de dag met andere schoolse za-
ken bezig te zijn. 
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10.     NAMEN (en eventueel adressen)  

10.1. Van de school 

10.1.1. Teamleden  

Leerkracht groep 1/2, 
     Jacqueline Nijman 
      

     Aanwezig op maandag t/m   
     woensdag 

 
Leerkracht groep 1/2, 

     Lida Lehnen 

 
     Aanwezig op donderdag en   

     vrijdagochtend 

Leerkracht groep 3/4 en                 
Interne begeleiding 

Chris Uit den Bogaard 
 

Aanwezig maandag t/m vrij-
dagochtend 
 

Leerkracht groep 5/6 
Chantal Wijman 

 
Aanwezig op maandag t/m 
vrijdag 

 

Leerkracht groep 7/8 en 

3/4  
Suzan Wiegers 
 

Aanwezig op maandag en dins-
dag 

 
Leerkracht groep 7/8 
Ella Blaauw 

 
Aanwezig op woensdag t/m 

vrijdag 

      

 
 

 

     Directeur,  
Jeanette Brinksma 
 

Aanwezig op maandag, dins-
dag en donderdag 

 

Remedial teacher 
Juke van Scheepen 

 
Aanwezig op donderdag en 

vrijdagochtend 
 

     ICT 

Gerrit Larink 
 

Aanwezig op dinsdag 

 

Catechese 

Janneke Roor 
 

Aanwezig op woensdag 
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10.1.2. Schoolbestuur 

 
Mevrouw H. Sikken 

Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede 
Karel de Grotestraat 30  

Wijk bij Duurstede  
 0343-592968  e-mail    info@obswijk.nl  

  

mailto:info@obswijk.nl
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10.1.3. A.C. 

 Jessica Sondervan     0343-759572 

 Anne-Karien Damen    0343-561855 
 Anja van Mourik              06-16295232 

 Natasja Kleinveld            06-24912130  

 Henriëtte van Woudenbergh    06-10907578 

Namens het team zijn vertegenwoordigd: 

  Ella Blaauw 
 

 

10.1.4. Medezeggenschapsraad 

 

 Matthijs van Ee    0343-420816 
 

Namens het team zijn vertegenwoordigd 

 Suzan Wiegers 

 Chantal Wijman 

10.1.5. Vertrouwenspersoon 

De vertrouwenspersoon voor onze school is Jeanette Brinksma. 

Mocht u iets met haar willen bespreken dan kunt u contact met 
haar opnemen. 

10.2. Van externe personen 

10.2.1. Rijksinspecteur 

 

Park Voorn 4 
3500 GS Utrecht 

 030-6665704 Fax 030-6622091 
Vertrouwensinspecteurs van de inspectie 
 0900-1113111 

10.2.2. Leerlingbegeleider 

Leerlingbegeleider  : Monique Gracey 

Monique is bereikbaar via de CED groep 
Tolakkerweg 153 
3738 JL Maartensdijk 

 0346-219777 

10.2.3. Schoolarts 

GGD Midden-Nederland arts: Dhr. R. Hofs 
Postbus 51 
3700 AB Zeist 

 030-6086086 e-mail: info@ggdmn.nl. 
 

 
 

mailto:info@ggdmn.nl
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11. Afkortingen 

AC ActiviteitenCommissie  

AVI 
Analyse Van Individualise-

ringsvormen 
Landelijk genormeerde leestoets. 

BCOO 
Bestuurscommissie Openbaar 

Onderwijs 
 

CED 
Centrum Educatieve Dienst-

verlening 

Voorheen Eduniek (schoolbegelei-

dingsdienst) 

CITO 
Centraal Instituut Toets Ont-

wikkeling 

CITO is een instituut voor toetsont-

wikkeling. 

DMT Drie Minuten Test Leestoets van drie maal één minuut. 

GGD 
Gewestelijke Gezondheids-

dienst 
 

GOVK 
Gouds Ontwikkelings Volg-

systeem voor Kleuters 
Observatiesysteem voor kleuters 

GMR 
Gemeenschappelijke Mede-

zeggenschapsraad 

Van alle openbare scholen 2 M.R. 

leden. 

IB-er Intern Begeleider 
Leerkracht die collega’s onderwijs-

kundig ondersteunt.  

ICT 
Integrale Computer Techno-

logie 

De mensen die op school de compu-

ters draaiende houden. 

MR Medezeggenschapsraad  

PABO 
Pedagogische Academie Ba-

sisonderwijs 

Opleiding voor leerkrachten van het 

basisonderwijs 

PCL 
Permanente Commissie Leer-

lingenzorg 

Commissie die beslist over toelating 

op het speciaal onderwijs. 

RT-er Remedial Teacher 

Gespecialiseerde leerkracht die hulp 

biedt aan kinderen met leerproble-

men. 

SBAO 
Speciale school voor Basis 

Onderwijs 
 

SOT School Ondersteunings Team 

Begeleiding door scholen voor speci-

aal onderwijs aan het regulier on-

derwijs. Het doel is kinderen zo lang 

mogelijk in het reguliere onderwijs 

te handhaven. 

VVE 
Voorschoolse en Vroegtijdige 

Educatie 

Samenwerking tussen peuterspeel-

zaal en basisschool ter bevordering 

van de spraak-/ taalontwikkeling. 
 

Formulier voor op of aanmerkingen  
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Naam : .................................................... 

Adres : .................................................... 

Telefoon : .................................................... 

 

Met betrekking tot de schoolgids voor schooljaar 

2018/ 2019 wil ik u het volgende in overweging 

meegeven: 

 
1) 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


