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1.

WOORD VOORAF

Aan alle ouders van onze leerlingen en toekomstige leerlingen,
Wij heten u allen van harte welkom op De Regenboog. De Regenboog is één van de twee Protestants
Christelijke basisscholen in Rozenburg. Beide scholen zijn onderdeel van VCO De Kring te Abbenbroek.
Een school kiezen, dat is iets wat u met zorg doet voor uw kind. Tenslotte brengt uw kind daar een
belangrijk deel van zijn/haar kinderleven door.
Scholen krijgen steeds meer een eigen gezicht. Er zijn verschillen in grondslag, doelstellingen, werkwijzen,
sfeer en resultaten. Het maakt het kiezen steeds moeilijker. Dat is de reden, dat de overheid elke school
heeft gevraagd een schoolgids te maken, waarin de school zijn eigen gezicht kan laten zien.
Deze schoolgids kan u als ouder kunnen helpen een verantwoorde keuze te maken voor uw kind. Een
school die past bij uw levensovertuiging, die de waarden en normen, die u zelf ook belangrijk vindt,
hanteert. Een school, die voortborduurt op wat u als ouder aan uw kind mee wilt geven om het een
zelfstandig mens in de snel veranderende maatschappij te laten worden.
In deze gids vertellen we over onze manier van werken. We beschrijven waar wij voor staan, welke
uitgangspunten we hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit te verbeteren.
Bij deze schoolgids hoort de ouderkalender en een brochure met praktische informatie. Daarin vindt
u alle informatie, die betrekking heeft op de dagelijkse gang van zaken binnen een schooljaar. Enkele
voorbeelden zijn: de vakantieregeling, de groepsindeling en de schoolregels.
Mocht u nog vragen hebben na het lezen, dan zijn wij van harte bereid die te beantwoorden.
Namens het Team van PCBS De Regenboog

Petra Spits
Directeur (waarnemend)

Opmerking:

Waar in deze schoolgids “ouder(s)” staat kan ook “verzorger(s)” gelezen worden.

Schoolgids PCBS De Regenboog
Schooljaar 2019 – 2020

2.

INLEIDING

2.1

Geschiedenis van de school

PCBS De Regenboog is (per 1 augustus 2003) ontstaan uit een fusie van twee scholen. Na de vaststelling
van de onderwijskundige visie in 2007 en koers van de school is er een start gemaakt met het
afstemmen van zorgstructuur en onderwijskundige zaken; voor diverse vakken zijn nieuwe methoden
aangeschaft aan de hand van een meerjarenplanning. Deze planning wordt jaarlijks geëvalueerd en
bijgesteld. Deze visie is bijgesteld in 2017.
Wij zien de school als een lerende organisatie, waar leerkrachten met en van elkaar leren en waar
voortdurend besproken wordt hoe het onderwijs verbeterd kan worden en/of waar de organisatie
positieve veranderingen kan aanbrengen.
De school is gevestigd op twee locaties die op loopafstand van elkaar liggen. Deze zijn de locatie
‘Perengaarde’ en de locatie ‘Nachtegaallaan’.
Op de locatie Perengaarde zijn de groepen 1 t/m 4 ondergebracht (onderbouw) en op de locatie
Nachtegaallaan zijn de groepen 5 t/m 8 gehuisvest (bovenbouw).
Tussen beide locaties is er intensief contact. Regelmatig zijn er gezamenlijke activiteiten voor de
leerlingen van beide locaties.

2.2

Schoolgids

De schoolgids is een officieel document. Bij de samenstelling van de schoolgids zijn de
aandachtspunten van de inspectie in acht genomen. Na de samenstelling is de schoolgids aan de
medezeggenschapsraad voorgelegd. De medezeggenschapsraad heeft instemmingbevoegdheid bij de
vaststelling van de gids. Tot slot heeft het bevoegd gezag de schoolgids vastgesteld en is deze bekend
bij de inspectie.
Ouders/verzorgers die hun kind inschrijven ontvangen de schoolgids. De schoolgids wordt ook
gepubliceerd op onze website. Tevens ligt er op school een papieren versie van de schoolgids.
In de kalender en de brochure met praktische informatie die de kinderen aan het begin van het
schooljaar krijgen, staan de gegevens die jaarlijks wijzigen en eventuele aanvullingen op de schoolgids.
Beide documenten zijn onlosmakelijk verbonden met de schoolgids.
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3.

WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR ?

3.1

Identiteit

Voor de Protestants-Christelijke identiteit van onze school is het Evangelie zowel uitgangspunt als
inspiratiebron. Daarnaast zijn mentaliteit, werksfeer en onderlinge relaties tussen ouders, leerlingen
en leerkrachten belangrijke aandachtspunten binnen onze school.
In de dagelijkse praktijk is deze identiteit zichtbaar in:
a. de omschrijving van onze overtuiging in de grondslag en statuten van de
schoolvereniging, de godsdienstlessen, de liederen, gebeden en vieringen;
b. de manier waarop we gezamenlijk met elkaar omgaan in de school en daarbij, de sfeer in de school
en de wijze waarop we waardering hebben voor elkaar en voor elkaars werk.
3.2

Het onderwijs van VCO De Kring

De Regenboog maakt deel uit van de schoolvereniging VCO De Kring. Deze schoolvereniging stelt zich
ten doel kwalitatief goed protestants-christelijk basisonderwijs te verzorgen op Voorne-Putten en
Rozenburg. Ze beheert daartoe christelijke basisscholen in Brielle, Hellevoetsluis, Oostvoorne,
Rozenburg, en Zuidland.
VCO De Kring werkt met een Raad van Beheer. Deze bestaat uit toezichthoudende leden en een
uitvoerend lid, de directeur-bestuurder.
De uitvoering van het bestuursbeleid is in handen van de directeur-bestuurder dhr. H. de Kock.
Bezoekadres:
Gemeenlandsedijk Noord 26b
3216 AG Abbenbroek
Tel.: 088-1454545
@:
Website:

hdekock@vcodekring.nl
www.vcodekring.nl

Op de website van De Kring kunt u meer informatie over de vereniging en de adresgegevens van de
‘Kring-scholen’ vinden. Van deze schoolvereniging kunt u lid worden. Aanmeldingsformulieren kunt
ook vinden op de website van VCO De Kring.
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3.3

Visie van de school

Op De Regenboog begeleiden wij kinderen bij hun mogelijkheden en behoeften naar doelen die
gebaseerd zijn op leerlijnen en methodes. Onze visie is:

Wij leren met plezier

 Kinderen zijn actief betrokken bij de lessen door de inzet van gevarieerde werkvormen
 Werk en ontspanning wisselen elkaar af
 Er is aandacht en tijd voor creatieve, sportieve en expressieve vakken
 Excursies zijn een aanvulling op het onderwijsaanbod
 We vieren feestdagen met groepsdoorbrekende activiteiten

Wij voelen ons veilig in een fijne groep


We maken gebruik van een schoolbrede methode voor sociaal emotionele
ontwikkeling. Hierbij is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en groepsvorming



We accepteren verschillen



Er zijn duidelijke regels en afspraken over hoe wij respectvol met elkaar omgaan
(protocol sociale veiligheid)





De uitgangspunten van de methode zijn geïntegreerd in ons denken en doen;
-

we zijn aardig voor elkaar

-

we tonen respect

-

we praten met elkaar en gebruiken ik-taal

-

we helpen elkaar

We evalueren twee keer per jaar het welbevinden, werkhouding en gedrag
Wij werken aan onze ontwikkeling als voorbereiding op de toekomst





Wij maken gebruik van moderne methodes die
-

aansluiten bij de belevingswereld en ontwikkeling van de kinderen

-

basiskennis en vaardigheden aanbieden

-

differentiatiemogelijkheden bieden

-

aandacht hebben voor 21st Century Skills

We evalueren twee keer per jaar de opbrengsten van ons onderwijs

MET ELKAAR!
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4.

ONDERWIJS OP MAAT

De kern van ons onderwijs is het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind.
Het gaat om het leveren van maatwerk in het onderwijs voor zowel kinderen die extra ondersteuning
nodig hebben als ook voor de kinderen die zonder extra ondersteuning onderwijs volgen. Om
maatwerk te kunnen leveren is een passend onderwijsaanbod nodig.
Binnen het samenwerkingsverband Kindkracht, waarvan PCBS de Regenboog onderdeel uitmaakt,
wordt de visie op onderwijs vormgegeven volgens het concept Afstemming. Dit houdt in dat we binnen
de school tot afstemming proberen te komen tussen kind, ouders en leerkracht zodat de kinderen zo
goed mogelijk daar waar nodig ondersteund en begeleid kunnen worden. PCBS de Regenboog geeft
vorm aan deze vorm aan afstemming door gebruik te maken van de werkcyclus handelingsgericht
werken en opbrengst gericht werken

Handelingsgericht werken
Om alle kinderen passend onderwijs te kunnen bieden, maken we gebruik van de werkcyclus
handelingsgericht werken:
Handelingsgericht werken is een planmatige, effectieve manier van werken om de kwaliteit van ons
onderwijs en de begeleiding van kinderen te verbeteren. Het is een systematische manier van werken,
waarbij het onderwijsaanbod afgestemd wordt op de (onderwijs-) behoeften van de kinderen. Aan de
hand van stimulerende en belemmerende factoren wordt gekeken welk onderwijsaanbod een kind
nodig heeft.
De achterliggende principes van handelingsgericht werken zijn:
1.

Onderwijsbehoeften van de kinderen wordt zoveel mogelijk centraal gesteld. Er is
afstemming op het gebied van de instructie, de leertijd en de leerstof.

2.

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk af te stemmen, rekening houdend met het kind en
zijn omgeving (de groep, de leerkracht, de school en de ouders).

3.

De leerkracht doet ertoe. De leerkracht heeft daadwerkelijk invloed op de leerprestaties
van kinderen.

4.

Positieve aspecten zijn van groot belang. Het gaat om de positieve, stimulerende aspecten
van het kind, de leerkracht, de groep, de school en de ouders.

5.

We streven naar een constructieve samenwerking tussen school en ouders.

6.

Er wordt doelgericht gewerkt. Doelen worden geformuleerd met als doel de opbrengsten
te verhogen op het gebied van rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spellen,
werkhouding en gedrag.

7.

De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken over
wie wat doet en wanneer.
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Opbrengstgericht werken
In het kader van opbrengstgericht werken focussen leerkrachten zich, naast handelingsgericht werken,
in het bijzonder op leeropbrengsten. Leerprestaties van kinderen stijgen door opbrengstgericht
werken. Meer gestuurd onderwijs verbetert de effectiviteit van het onderwijs. Opbrengstgericht
werken is een manier om de onderwijskwaliteit en de leerresultaten te verbeteren. Door ieder half
jaar de opbrengsten van het onderwijs te evalueren en te analyseren, wordt er gestreefd naar een zo
optimaal mogelijk leerresultaat voor alle kinderen.
De leerkracht maakt, 2x per jaar, n.a.v. de resultaten en onderwijsbehoeften van de kinderen een
groepsplan om het onderwijs vorm en inhoud te geven zodat er effectief, systematisch en planmatig
omgegaan kan worden met verschillen tussen leerlingen.
Voor de volgende vakken wordt er een groepsplan gemaakt: Technisch lezen, begrijpend lezen,
rekenen en spelling. Het groepsplan is een document wat tussentijds wordt geëvalueerd en bijgesteld.

4.1 Groepsplannen
Een groepsplan is de praktische en planmatige uitwerking van handelings- en
opbrengstgericht werken en de onderwijsarrangementen. Het groepsplan is een (dynamisch)
werkdocument en heeft een relatie met het handelen van de leerkracht in de groep.
Groepsplan werkhouding gedrag
Naar aanleiding van observaties en uitkomsten van Op school wordt er eventueel een groepsplan
werkhouding / gedrag opgesteld worden.
Groepsplannen vakgebieden
In een groepsplan worden leerlingen in drie verschillende arrangementen verdeeld. Een
onderwijsarrangement omvat het complete onderwijsaanbod per vakgebied: de doelen, de
leerinhoud, het didactisch handelen en de evaluatie. Deze zijn beschreven in onze groepsplannen.
Kinderen met een aanpassing voor één vakgebied, worden genoteerd in de tabel: “kinderen met
specifieke didactische behoeften” (Bijvoorbeeld OPP, begeleidingsplan). Deze wordt ingevuld voor
kinderen:



waarvoor een diagnose is gesteld (van belang voor dit vakgebied)
voor wie de behoeften niet beschreven zijn in het arrangement

In onderstaand schema staan een richtlijn voor het indelen van de kinderen in arrangementen. We
benadrukken dat er op basis van specifieke onderwijsbehoeften per vakgebied uitzonderingen
gemaakt kunnen worden.
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Intensief (max 15%)

Basis (65%)

Deze kinderen hebben behoefte Deze kinderen
aan:
behoefte aan:






Verlengde instructie
Meer oefening van /
leertijd voor specifieke
deelvaardigheden
Enkelvoudig strategie
Kleine groep



Signalen







4.2

hebben Deze kinderen hebben behoefte
aan:

Basisaanbod

Signalen
Cito IV of V
Methode gebonden
minimumtoets <80%

Verdiept (20%)

Cito II, III, IV
Methode
gebonden
minimumtoets
80% - 90%




Verkorte instructie
Minimale hoeveelheid
in oefening
 Meervoudig
strategiegebruik
 Complexe
toepassingsopgaven
Signalen




Cito I
Methode gebonden
minimumtoets >90%
SIDI

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Sommige ‘zorgleerlingen of kinderen met specifieke onderwijsbehoeften’, zijn op basis van hun
onderwijsbehoeften niet onder te brengen in een van de arrangementen en hebben extra
ondersteuningsbehoeften nodig om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Voor deze kinderen wordt een
OPP opgesteld. Het OPP kijkt naar de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind en bevat doelen voor
de lange en korte termijn. Er wordt gekeken naar het uitstroomprofiel om vervolgens na te gaan wat
er nodig is om het profiel te bereiken. Het OPP biedt houvast in het doelgericht samenwerken. Het
OPP wordt opgesteld door de intern begeleider in overleg met in ieder geval de ouders en de
leerkracht.

4.3

Toetskalender

Volgens een vaste toetskalender wordt met gebruik van verschillende genormeerde toetsen de
effecten van het onderwijs gemeten. De groepsleerkracht houdt de administratie van de gegevens per
kind en van de groep als geheel bij. Aan de hand van de groepsoverzichten worden 2 keer per jaar de
leerlingen tijdens de groepsbespreking door de leerkracht en de intern begeleider besproken.
Als u de resultaten van uw kind wilt bespreken, doet u dat in eerste instantie met de groepsleerkracht.
Deze maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van het kind in de
groep. Daarnaast kunt u, indien gewenst, een afspraak maken voor een gesprek met de leerkracht en
de intern begeleider.

Schoolgids PCBS De Regenboog
Schooljaar 2019 – 2020

4.4

Het leerlingvolgsysteem (LVS)

Leerkrachten hebben over het algemeen een goed beeld van de kinderen. Dit komt doordat zij de
kinderen in allerlei situaties meemaken, werk nakijken en beoordelen. Als aanvulling op dit beeld dat
de leerkracht heeft en om de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs aan alle kinderen op school
te kunnen waarborgen wordt een leerlingvolgsysteem gehanteerd dat uit drie onderdelen bestaat.
Dossier
In het administratieprogramma Parnassys worden alle gegevens over het kind verzameld. Daarbij
worden ook extra activiteiten die ondernomen zijn m.b.t. een kind, bijgehouden en
onderzoeksgegevens verzameld; Het dossier wordt beheerd door de groepsleerkracht en/of interne
begeleider. Alle leerling- en toetsgegevens worden voor een periode van 5 jaar bewaard.
LVS- CITO
Alle kinderen van de groepen 1 tot en met 8 worden nauwgezet gevolgd op de gebieden: Taal voor
kleuters, Rekenen voor Kleuters, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, taal en rekenen. De
toetsen worden, in principe, afgenomen door de leerkracht.
De toetsresultaten worden door de leerkracht geanalyseerd en verzameld in het
administratieprogramma Parnassys. Hiermee hebben zowel de leerkrachten als de intern begeleider
en directeur overzichten van de vorderingen van de individuele kinderen en de groepen.
Met de toetsen kan de leerkracht vaststellen of de ontwikkeling van het kind naar wens verloopt of
welke kinderen ondersteuning nodig hebben. Ook kan het aanleiding zijn voor verbeteringen in het
onderwijsgedrag van de leerkracht of verbeteringen van onderdelen van het onderwijsprogramma.
De meeste toetsen worden twee keer per jaar afgenomen. De toetsmomenten zijn in januari/februari
en in mei/juni.
BOSOS
De leerlingen van de groepen 1 en 2 worden ook gevolgd met het observatiesysteem BOSOS. Per
periode wordt bekeken of de kinderen aan de bij de kalenderleeftijd behorende doelen voldoet.
In januari/februari van groep 2 wordt bij de kinderen de zogenaamde Korte Februari Screening
afgenomen. Hierbij wordt gekeken in hoeverre de kinderen voor dat moment voldoen aan de
voorwaarden voor een overgang naar groep 3.
LVS- “Op School”
Het LVS “Op School” volgt de ontwikkeling van kinderen individueel en als groep op sociaal- en
emotioneel niveau. “Op School’ gaat uit van twee screeningen per jaar (oktober en maart) voor alle
kinderen.
Vanaf groep 5 vullen de kinderen 2e jaarlijks de KiVa-monitor in. Hiermee wordt zich gehouden op de
sociale veiligheid. De KiVa-monitor is een door de inspectie goedgekeurd meetinstrument voor de
sociale veiligheid. De school voldoet hiermee ook aan de wettelijke verplichting om de sociale
veiligheid onder de kinderen te monitoren.
Naar aanleiding van de screening van Op-school en de KiVa-monitor kan er gekeken worden of er op
individueel en/of op groeps- en/ of op schoolniveau geïntervenieerd moet worden .
De gegevens van Op-School worden gearchiveerd en kunnen binnen het systeem teruggezocht
worden. Dit om het kind gedurende de hele periode binnen de school te kunnen volgen.
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4.5 Groepsoverzicht
De kindkenmerken en (specifieke) onderwijsbehoeften van alle kinderen van een groep staan in
Parnassys. Deze gegevens worden gedurende het schooljaar gewijzigd en/of aangevuld Op basis van
de gegevens die hierin staan, de methode gebonden en CITO- toetsen, Op-School, evaluaties en
observaties worden de kinderen in een groepsbespreking besproken en per vakgebied in een van de
drie onderwijsarrangementen ingedeeld.
Bij deze kindkenmerken en (specifieke) onderwijsbehoeften horen:




4.6

Bijzonderheden over de persoonlijke situatie van het kind (scheiding, overlijden familielid,
ziekte, handicap, indicatie, diagnose, medicatie, doublure, .....)
Algemene stimulerende en belemmerende factoren benoemd per kind, waar je altijd, dus niet
vakspecifiek, in je onderwijsaanbod rekening mee moet houden.
Kinderen die een aanpassing in hun onderwijsaanbod hebben dat vakoverstijgend is, worden
genoemd in het groepsoverzicht (MHB, dyslexie..)
Onderwijsarrangementen

Een onderwijsarrangement omvat het complete onderwijsaanbod per vakgebied: de doelen, de
leerinhoud, het didactisch handelen en de evaluatie. Deze zijn beschreven in onze groepsplannen.
Onderwijsarrangement
basisarrangement
Intensief arrangement

Verdiept arrangement

Onderwijsbehoeften
Algemene onderwijsbehoeften
Meer instructie
Meer leer- en inoefentijd
Concrete opdrachten
Enkelvoudige strategiegebruik
Minder autonomie
Uitdaging
Korte instructie
Minder inoefentijd
Complexe toepassingsopgaven
Meervoudige strategiegebruik
Meer autonomie

4.7 Contacten met (externe) deskundigen
Op het moment dat de ondersteuning niet (meer) toereikend voor een kind is, wordt geprobeerd door
middel van (multidisciplinair) overleg te komen tot een aanpassing hiervan en/of een passend
(onderwijs-) aanbod (Zie 4.1). Dit overleg verloopt in samenspraak met de intern begeleider van de
school.
Intern begeleider
De intern begeleider heeft binnen onze school de taak de ontwikkeling, de coördinatie en de
uitvoering van het beleid t.a.v. zorg en ondersteuning ten uitvoer te brengen. Tevens kan de intern
begeleider leerkrachten ondersteunen en begeleiden t.a.v. het pedagogisch en didactisch handelen.
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Op onze school vervult Judith Lodder deze taak.
Schoolbegeleider
De schoolbegeleider vanuit VCO de Kring ondersteunt en adviseert school op de ‘dagelijkse’ werkvloer.
Op schoolbrede ontwikkelingen en op het gebied van de leeromgeving waarin de kinderen zich
ontwikkelen. De schoolbegeleider ondersteunt de intern begeleider en leerkracht om het onderwijs
optimaal te kunnen afstemmen op het kind. In sommige gevallen voert de schoolbegeleider ook
onderzoeken uit.
Petra Damme is namens VCO de Kring onze schoolbegeleider
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rozenburg zien
alle kinderen op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of wanneer uw kind een prik
krijgt.
Groep 2: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen
voor een afspraak. Tijdens deze afspraak op school of het CJG wordt uw kind gemeten en gewogen
en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast nemen we een ogen- en orentest af.
Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft.
Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de
uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek.
Met uw toestemming bespreken we uw kind voor en worden de eventuele resultaten van deze
afspraak met de leerkracht gedeeld, omdat we nauw met de school samenwerken en hij/zij uw kind
dagelijks ziet.
9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, wordt uw kind uitgenodigd voor twee vaccinaties: de DTP-prik
tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van
tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen.
Groep 7: meten, wegen en meer
Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op school of op het CJG gemeten en
gewogen. Omdat er veel in deze periode gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen.
Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media etc.
De jeugdverpleegkundige kan deze samen met u bespreken. U ontvangt vooraf een uitnodiging om
bij de afspraak aanwezig te zijn.

De jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is Lisa van der Klooster
Telefoonnummer: 010 - 20 10 110
Adres Centrum voor Jeugd en Gezin Rozenburg:
Jan van Goyenstraat 1,
3181 HR Rozenburg
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Alles onder één dak
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en
professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u
het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en
ondersteuning.
Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere
deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken.
Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar onze website
www.cjgrozenburg.nl.
Schoolmaatschappelijkwerkster (SMW)
De SMW-er is 1 keer per week op één van de locaties aanwezig. De SMW-er kan ouders ondersteunen
die vragen hebben over hun kinderen en/of over zich zelf als ouder. Voordat zij in gesprek gaat met
kinderen, heeft zij altijd toestemming van de ouders nodig. In een gesprek met kind, ouders of beide
wordt gekeken welke vragen er liggen en welke wegen bewandeld kunnen worden om deze vragen te
beantwoorden.
Voorbeelden van onderwerpen waar men mee naar SMW kan:
Een kind zit niet lekker in zijn vel maar ouders weet niet waardoor;
Een ouder heeft praktische problemen die ook invloed hebben op het welbevinden van hun kind en
niet duidelijk is waar hiervoor hulp te krijgen is;
Ouders gaan scheiden en weten niet hoe hiermee om te gaan naar de kinderen toe;
Er is iemand overleden in de omgeving van een kind, dit heeft veel invloed op het welbevinden en het
gedrag van een kind. SMW kan advies geven over hoe hiermee om te gaan;
Een kind kan; druk zijn, niet luisteren, bedplassen, teruggetrokken zijn, slecht slapen, verdrietig zijn,
enz. dit kunnen tekenen zijn dat hij/ zij spanningen ervaart waarvan ouders niet weten waar het
vandaan komt of wat eraan gedaan kan worden.
Mocht u in contact willen komen met de SMW-er Esse Bolt dan kunt u contact met haar opnemen via
e-mail:
e.bolt@kwadraad.nl
Wijkteam
In het wijkteam werken deskundige jeugdhulpverleners, jeugd- en gezinscoaches, uit de verschillende
jeugdhulpinstellingen en welzijnsorganisaties met elkaar samen.
Gezinnen die hulp nodig hebben krijgen één vaste contactpersoon bij het wijkteam. Die zet het
netwerk van het gezin in om te helpen, geeft zelf hulp en ondersteuning en is contactpersoon naar
andere professionals. Om hulp thuis en op school te realiseren, is het belangrijk dat het wijkteam
aansluit bij de onderwijszorgstructuur. Dat wil zeggen dat het aanbod van het wijkteam aansluit bij het
aanbod van de school.
Waar nodig schakelt het wijkteam meer specialistische hulp in. De jeugd- en gezinscoach van het
wijkteam gaat met ouders en kinderen in gesprek voor een goede vraaganalyse en hulpaanbod. Het
wijkteam biedt opvoedondersteuning en –hulp en gezinscoaching.
Voor ouders is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij hen in de buurt een ingang naar de jeugdhulp
van het wijkteam.
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Leeskliniek
Wanneer een kind, na intensieve begeleiding op school, niet voldoende vooruitgang heeft in het
leesleerproces bestaat de mogelijkheid om gedurende 20 weken een individuele leesbegeleiding te
krijgen van de leesspecialist van VCO De Kring, Gedurende de eerste 8 weken krijgt een kind dan twee
keer in de week 45 minuten individuele leesbegeleiding met daarna nog eens 12 weken een keer in de
week 45 minuten. Het doel van deze leesbegeleiding is om een kind weer op groepsniveau te brengen.
Mocht er sprake zijn van een hardnekkig leesprobleem dan is er tevens de mogelijkheid om via de
leeskliniek een aanvraag tot onderzoek te doen.
Kindkrachtspecialist
De kindkrachtspecialist ondersteunt en adviseert de leerkracht en de intern begeleider. De
kindkrachtspecialist is een gespecialiseerde medewerker van het Samenwerkingsverband waartoe de
school behoort of is of van het Speciaal Onderwijs.
4.8

Contacten met ouders/ verzorgers

Wij vinden het belangrijk om op basis van een gelijkwaardige relatie en een gezamenlijke
verantwoordelijkheid met ouders samen te werken. Het doel van deze samenwerking is het creëren
van contact, verbondenheid en vertrouwen tussen school en ouders. Dit vergroot de kans dat een kind
zich thuis voelt op school en de leerresultaten bevorderen.
Nieuwe leerlingen
Na de eerste schooldag vindt binnen 3 weken een kennismakingsgesprek plaats met de leerkrachten.
De school en de ouders delen tijdens dit gesprek informatie met elkaar en zoeken samen naar
informatie die nodig is om het kind optimaal te kunnen begeleiden.
Dit geldt óók voor kinderen die in andere groepen dan in groep 1 instromen.
Gedurende het schooljaar is er op de volgende momenten contact met ouders:
Praktische informatie
Praktische informatie over de gang van zaken in de groep betreffende het leerjaar wordt in de eerste
week van het schooljaar via een Social Schools bericht verzonden aan alle ouders.
Informele kennismakingsgesprekken (in de eerste 3 weken na de zomervakantie)
Tijdens deze gesprekken hebben ouders en leerkracht te tijd om kennis te maken en uit te wisselen
wat van belang is omtrent de begeleiding van de kinderen.
Presentatieavond in de week voor de herfstvakantie
Alle ouders zijn samen met hun kinderen) welkom op school. De kinderen zullen aan de ouders het
één en ander presenteren rondom de gang van zaken in de groep.
Rapportgesprekken
November:

Facultatief groep van 1 t/m 7
D.w.z. dat ouders óf leerkrachten aan kunnen geven dat ze een gesprek
wensen n.a.v. het rapport.
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Februari:
Maart:
Juni:

Voor alle ouders van groep 1 en 2
Voor alle ouders groep van 3 t/m 7
Facultatief groep 1 t/m 7

Informatieavonden
Groep 3 en 8 aan het begin van het schooljaar over bijzonderheden over deze specifieke groepen.
Informatieavond over de procedure die gevolgd wordt voor het maken van een schooladvies voor het
voortgezet onderwijs voor de ouders van groep 7.
Gesprekken Voortgezet onderwijs
Groep 7:
Eind groep 7 vinden de eerste voorlopige adviesgesprekken plaats met ouders en leerlingen. Hierin
wordt ook de uitslag van de Entreetoets meegenomen.
De kinderen krijgen bij dit gesprek tips en tops mee voor groep 8.
Groep 8:
In september is er een informatieavond over het traject voortgezet onderwijs
In november / december komt tijdens het rapportgesprek de stand van zaken met betrekking tot het
traject VO ter sprake.
In februari krijgen de kinderen en ouders het definitieve advies.
Passend Onderwijs
Wanneer uw kind op een bepaald vlak bijzondere ondersteuning nodig heeft, kan het zijn dat er in
overleg met de intern begeleider een gesprek plaats vindt in de vorm van een SOT
(schoolondersteuningsteam) of HIA (handelings gericht arrangeren)
SOT (School Ondersteunings Team)
In het SOT werken ouders, leerkrachten, schoolbegeleider van het Regionaal Overleg Kindkracht en
schoolmaatschappelijk werker en eventueel (externe) deskundigen samen om via overzicht en inzicht
de nodige intensieve ondersteuning onder leiding van de intern begeleider in kaart te brengen en vorm
te geven.
HIA (Handelingsgericht Integraal Arrangeren)
Indien er nieuw perspectief nodig is voor een kind om tegemoet te kunnen komen aan zijn
onderwijsbehoeften omdat school tegen haar grenzen aan dreigt te lopen t.a.v. de intensieve
ondersteuning kan een HIA worden georganiseerd worden na overleg met ouders, leerkracht, intern
begeleider en schoolbegeleider.
HIA is een methode van toewijzing van ondersteuning, die het Samenwerkingsverband gebruikt.
School, ouders en (externe) deskundigen creëren onder leiding van een onafhankelijk
trajectbegeleider vanuit het SWV samen (nieuw) perspectief voor kinderen die vast dreigen te lopen
in hun ontwikkeling door ondersteuning op maat met zo min mogelijk bureaucratie.
In een HIA worden de volgende stappen doorlopen:
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Overzicht:



Vragen/puzzels kind, ouders en leerkrachten
Stimulerende en belemmerende factoren.

Inzicht:





Hoe is het zo gekomen?
Wat zijn de meest kansrijke aangrijpingspunten?
Wat zijn doelen voor kind, ouders en leerkracht?
Wat is nodig om die doelen te bereiken?

Uitzicht:




Voorstellen voor OJA (Onderwijs Jeugdhulp Arrangement)
Zien we het zitten
Afspraken

De vragen die wij ons stellen gedurende het zoeken naar nieuw perspectief op school zijn:
-

Is onze school in staat om dit kind, met deze problematiek verantwoord op te vangen en te
begeleiden?
Gaat deze opvang/begeleiding niet ten kosten van andere kinderen in de groep?
Kan/moet dit kind tijdelijk ergens anders opgevangen worden?
Zo ja, hoelang duurt deze tijdelijke plaatsing?
Kan/moet dit kind voorwaardelijk opgevangen/ begeleid worden?
Wat zijn dan de argumenten voor deze voorwaardelijke plaatsing?
Welke afspraken zijn er met de ouders gemaakt (schriftelijk vastleggen)?
Welke afspraken zijn er met het team en de betreffende groepsleerkracht gemaakt?

Korte contactmomenten
Bij het brengen en ophalen van een kind en bij andere activiteiten van de school waarbij ouders
betrokken kunnen zijn, is er sprake van korte contactmomenten met de school. Ook komt het voor dat
een leraar meer contact heeft met ouders dan normaal, bijvoorbeeld bij een kind met extra
ondersteuning
Volgens de meerjarenplanning krijgen de ouders de mogelijkheid de ouderenquête in te vullen. We
gebruiken hiervoor de kwaliteitskaarten van WMKPO. Terugkoppeling vindt plaats via de schoolgids
en de nieuwsbrief. Een beknopte beschrijving over de zorg staat beschreven in het schoolplan.
Inloopochtenden
Eén keer per maand zijn ouders welkom in de klas tijdens een zogenaamde inloopochtend. De kinderen
werken op dit moment zelfstandig aan een opdracht. Ouders worden hiermee in de gelegenheid
gesteld inzicht te krijgen in de werkhouding van hun kind(eren) en wat zij al beheersen of juist nog
moeilijk vinden.
Voor de groepen 1 en 2 is het inloopmoment van 08:20 – 08:50 uur. Voor de groepen 3 t/m 8 van
08:30- 09:00 uur.
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4.9 Dyslexie
Vanaf het moment dat een kind op school is, volgen wij het kind in het voorbereidend, aanvankelijk en
voortgezet technisch leeronderwijs. Wanneer gezien wordt dat een kind hier uitval op vertoont of er
uitval te verwachten is, zal het kind intensiever begeleid worden. Voor kinderen die onvoldoende
profiteren van het intensieve arrangement is de mogelijkheid voor extra ondersteuning bij de
Leeskliniek van de Kring in Brielle. De school maakt gebruik van de expertise en faciliteiten van de
Leeskliniek van VCO de Kring voor het optimaliseren van het Leesonderwijs en laat zich adviseren over
kinderen met leesachterstanden.
Bij een vermoeden van dyslexie past de school het Protocol Leesproblemen en dyslexie van het
Expertisecentrum Nederlands toe.
Indien het protocol is gevolgd en het leerlingdossier compleet is, moet via de schoolmaatschappelijk
werker contact opgenomen worden met het wijkteam. Via het wijkteam verloopt vervolgens de
toeleiding naar vergoede dyslexiezorg. Zij beoordelen de aanvraag, nemen contact op met de ouders
over de gewenste aanbieder en indien akkoord bevonden bestellen zij de zorg.
Ieder kind met een dyslexieverklaring heeft recht op compenserende en/of dispenserende
maatregelen die op hem of haar van toepassing zijn.
Voor meer informatie: Protocol Masterplan Dyslexie
4.10 Meer- en hoogbegaafden (MHB)
Het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) is een compleet systeem voor de identificatie en
begeleiding van begaafde leerlingen uit groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. DHH is
overzichtelijk en biedt handvatten in een passend aanbod.
Het Digitaal Handelingsprotocol begaafdheid (DHH) is een online toolkit met instrumenten die u op
handelingsgerichte wijze helpen om begaafde leerlingen niet alleen te herkennen maar ook goed te
begeleiden. DHH is gericht op het handelingsgericht werken.
DHH bestaat uit de modules QuickScan, signalering, diagnose, leerlingbegeleiding en evaluatie. Elke
module helpt u een volgende fase in het proces van leerlingbegeleiding zo goed mogelijk vorm te
geven.
DHH gaat uit van een educatief partnerschap tussen ouders en school. Daarom worden ouders ook
écht betrokken bij het proces van Signalering en Diagnostiek. Daarbij is DHH gericht op de inbreng van
de leerling zelf. Door te praten met de leerling vergroot u de kans op een succesvolle begeleiding.
Voor meer informatie: DHH protocol voor MHB
4.10 Onderwijsondersteuning in de praktijk
Ondersteuning voor kinderen wordt op de volgende manieren gerealiseerd:



Aanbod van 3 onderwijsarrangementen.
Ondersteuning met behulp van de computer. Voor de midden- en bovenbouw gebruiken we
computerprogramma’s voor lezen, rekenen en spelling. Tevens kunnen kinderen met dyslexie
gebruik maken van Read and Write (dyslexiesoftware voor leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben om te laten zien wat ze werkelijk kunnen) zowel op school als thuis.
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Met behulp van de inzet van zelfstandig werken en weektaak. De leerkracht heeft tijdens deze
organisatievorm de mogelijkheid om kinderen in groepjes of individueel de benodigde extra zorg
te bieden.
Door gebruik te maken van een instructietafel. In iedere groep staat een instructietafel. Aan deze
tafel krijgen de kinderen die moeite hebben met de leerstof, extra begeleiding. De andere
kinderen zijn dan zelfstandig aan het werk.
Door de inzet van (p)reteaching in of buiten de groep door onderwijsassistent. Zij biedt hulp ter
verlichting en/of ter aanvulling van de leerkrachten.

De middelen van het Samenwerkingsverband worden verdeeld over de ROK’s. Deze Regionale
Overleggen Kindkracht hebben tot doel deze middelen te gebruiken om zoveel mogelijk kinderen
binnen de Regio te voorzien van Passend Onderwijs.
4.11 Verlengen/doubleren of versnellen
Verlengen of doubleren wordt voorgesteld wanneer er sprake is van een grote
ontwikkelingsachterstand, waarbij de verwachting is dat met een verlengd jaar de
ontwikkelingsachterstand zoveel mogelijk weggewerkt kan worden. Wanneer ouders, leerkracht en
intern begeleider het niet eens kunnen worden over een verlengd jaar, is de beslissing aan de
directeur.
Soms gaat de ontwikkeling van de leerling zodanig snel dat er voor gekozen wordt een kind te laten
versnellen, dit om te voorkomen dat een kind zich gaat vervelen en om ervoor te zorgen dat de leerling
voldoende uitdaging houdt. De afweging of een kind voor versnelling in aanmerking komt, gebeurt
door de groepsleerkracht in samenspraak met de ouders, intern begeleider, leerlingbegeleider en de
directeur.
Deze versnelling kan in de vorm van:



Een weektaak, waarin de leerling met een aangepast programma sneller door de stof gaat. De
leerling doet in dit jaar, de leerstof voor 2 schooljaren.
Een groep overslaan.

4.12 Leerlingen van een andere school
Wanneer leerlingen van een andere basisschool naar De Regenboog komen, krijgen ze de ruimte om
aan de nieuwe situatie te wennen. Na bestudering van het onderwijskundig rapport van de vorige
school, eventueel aangevuld met eigen toetsen, wordt het niveau van het kind bepaald en wordt indien
nodig, gerichte hulp ingezet. Ook wordt de groep waarin het kind geplaatst wordt o.a. bepaald aan de
hand van het onderwijskundig rapport. Ook nemen we altijd contact op met de vorige basisschool
4.13 Leerlingen naar een andere school
Wanneer leerlingen vanwege omstandigheden, zoals een verhuizing, naar een andere school
vertrekken worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleerkracht. Tijdens dat
gesprek wordt de ontwikkeling van de leerling tot dat moment met de ouders besproken. Tevens
ontvangen de ouders een onderwijskundig rapport, waarin de ontwikkelingen beschreven worden. Dit
rapport is bestemd voor de nieuwe school van het kind.
In het gesprek wordt aan de ouders toestemming gevraagd om eventuele aanvullende informatie aan
de nieuwe school te verstrekken. Indien de nieuwe school verzoekt om inzage in aanvullende
rapportages, zoals verslagen van onderzoek door derden zal dat uitsluitend toegestaan worden na
instemming van en met medeweten van de ouders.
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4.14 Voortgezet onderwijs
Het is voor kinderen van groep 8 een grote overgang van de vertrouwde basisschool naar een nieuwe
school. Het is een belangrijke stap, want het is in ieders belang dat een kind op de goede school
terechtkomt. Daarom maken we veel werk van een goede voorbereiding op de overstap en werken we
aan een ‘warme overdracht’.
Op een ouderavond in groep 7 wordt al aandacht besteed aan de procedure van verwijzen en
aanmelden op het voortgezet onderwijs. In de periode januari/februari worden in de regio centrale
voorlichtingsavonden georganiseerd waarbij de scholen voor voortgezet onderwijs zich voorstellen
aan de schoolverlaters en hun ouders.
Gedurende groep 7 en 8 volgen we het onderstaande stappenschema om te komen tot een goede
betrouwbare verwijzing waarbij het belangrijkste uitgangspunt van onze school is de kinderen
leerlingen terechtkomen op de plek waar hij of zij zich ononderbroken kan blijven ontwikkelen:
Groep 7
Wanneer

Wat

Wie

Januari

Afname CITO M7

Lkr gr 7

Maart

LVS- analyse

Ib-er

Begin maart

Info avond groep 7 VO

Lkr gr 7
Ib-er

Begin april

Afname Entreetoets

Lkr gr 7

Mei

Opstellen voorlopig
oudergesprek

schooladvies

+

voorbereiden Lkr gr 7
Lkr gr 8
Ib-er
Op basis van Rotterdamse plaatsingswijzer:
Dir

Begin juni

 Werkhouding
 Huiswerkhouding
 Methode toetsen
 CITO LVS
 Entreetoets
 observatie leerkracht
Ouder- en kindgesprek VO

Half juni

Afname CITO E7

Lkr gr 7

Begin Juli

LVS- analyse

Ib-er

juli

Voorlopig schooladvies 1 in rapport groep 7

Lkr gr 7
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Lkr gr 7
Evt. Ib-er

Groep 8
Oktober/ November:
OKR schrijven
Lkr 8 en ib- er
Half september

Afname Drempeltoets (pro/lwoo)

Ib-er

Begin oktober

NIO/ NPVJ (pro/lwoo)

Microconsult

Oktober

Info avond groep 8 + samenvatting VO

Lkr gr 8
Ib-er

Half november

Heroverweging voorlopig schooladvies 1

Lkr gr 8
Ib-er

Eind november

Bij aanpassen voorlopig schooladvies 1: Ouder- en Lkr gr 8
kindgesprek VO
Evt. Ib-er

December

Voorlopig schooladvies 2 in rapport groep 8

Lkr gr 8

Half Januari

Afname CITO M8

Lkr gr 8

Voor 31 januari

Aanmelden Pro/lwoo bij het VO

Lkr groep 8
Ib-er
Ouders

Half februari

Ouder- en kindgesprek VO

Lkr gr 8
Evt. Ib-er

Uiterlijk 28 Februari Definitief schooladvies + OKR ondertekenen
(voor 1 maart)

Lkr groep 8
Ib-er

Uiterlijk 15 Maart

Ouders melden aan bij het VO

Ouders

2e helft april

Afname CITO eindtoets

Lkr groep 8

Eind april

Inhaalmoment centrale eindtoets (digitaal)

Lkr groep 8

Half mei

Uitslag CITO eindtoets bespreken en analyseren. Lkr gr g8
Eventueel schooladvies heroverwegen indien CITO Ib-er
eindtoets hoger is dan schooladvies.
dir

We worden door de ontvangende scholen op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkeling van
onze oud-leerlingen. Alle kinderen die onze school verlaten worden nog minimaal drie jaar door ons
gevolgd binnen het VO. Het doet ons goed te weten dat ons advies betrouwbaar blijkt, omdat onze
kinderen meestal presteren volgens onze verwachtingen.
4.15 Pesten op school
Plagen hoort erbij,.. Maar soms wordt plagen pesten. Pesten is iemand expres geestelijk en/of
lichamelijk pijn doen en dat eigenlijk zonder goede reden. Pesten is een vorm van zinloos geweld. Wij
komen in actie om iedereen duidelijk te maken dat agressie, pesten en geweld niet normaal en
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vanzelfsprekend is. Uitgangspunt voor ons pestbeleid is pestpreventie. De kinderen leren te praten en
leren elkaar te waarderen en te accepteren zoals ze zijn.
De Regenboog is vanaf 2016-2017 een KiVa-school. Dit goedgekeurde anti-pestprogramma heeft als
belangrijkste uitgangspunt dat pesten een groepsproces is. Bij zowel de lessen (curatieve aanpak) als
de steungroep-, herstelaanpak, is de groep als geheel essentieel voor effectief resultaat.
Merkt u uit verhalen of het gedrag van uw kind, dat uw kind gepest wordt en de leerkracht heeft dit in
de schoolsituatie nog niet geconstateerd, neemt u dan contact met de groepsleerkracht op.
4.16 Regels voor de leerling
De school wil een opvoedende leefgemeenschap zijn, waar kinderen niet alleen leren, maar zich ook
ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag. De
samenwerking binnen de schoolgemeenschap berust op principes van respect, wederzijdse hulp,
eerlijkheid, vertrouwen, veiligheid en jezelf kunnen zijn.
De school hanteert regels ten aanzien van het met elkaar omgaan, het binnenkomen van de school,
het opbergen van jassen, tassen, het gebruik van diverse ruimtes, het spelen op het speelplein, het
stallen van de fiets enz. Deze regels staan in de schoolkalender.
Aan de ouders/verzorgers wordt gevraagd deze regels te ondersteunen door zelf ook het goede
voorbeeld te geven.
Er is een protocol opgesteld voor het gebruik van internet en mobiele telefoon voor kinderen op
school.
4.17 Veiligheid
Binnen de scholen van onze vereniging wordt veel aandacht aan veiligheid besteed.
Op iedere locatie zijn voldoende gecertificeerde bedrijfshulpverleners aanwezig. De certificaten en
diploma’s worden jaarlijks middels cursussen geldig gehouden.
Om de veiligheid te waarborgen worden onder meer de onderstaande actie ingezet:
 Het bijhouden van een ongevallenregistratie
 Het jaarlijks inventariseren van de risico’s
 Het houden van ontruimingsoefeningen op alle locaties
4.18 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling en SISA
De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt school goed te reageren bij signalen
van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 is school verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens
van geweld in huiselijke kring.
SISA staat voor SIgnaleren en Samenwerken. Het is ook het Samenwerkings Instrument Sluitende
Aanpak.
Soms heeft een kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere
professionals tegelijkertijd betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat zij dit van
elkaar weten zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om de juiste resultaten te behalen. Met SISA
wordt bijgehouden of meerdere professionals op hetzelfde moment betrokken zijn bij hetzelfde kind.
Ook wordt zichtbaar gemaakt in SISA of andere professionals betrokken zijn bij kinderen op hetzelfde
adres of bij kinderen met dezelfde ouder.
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SISA is goed beveiligd. Dit moet ook volgens wet op de privacy (AVG). SISA heeft ook een
privacyreglement dus met de gegevens van het kind wordt zeer zorgvuldig omgegaan. SISA is alleen
toegankelijk voor aangesloten organisaties die hun betrokkenheid bij een kind/jongere kenbaar
hebben gemaakt.
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OPBRENGSTEN

Van een school wordt verwacht, dat zij kwalitatief goed onderwijs verzorgt. In dit hoofdstuk wordt een
aantal zaken beschreven, die beschouwd kunnen worden als opbrengsten van De Regenboog. Het zal
echter duidelijk zijn, dat cijfers alleen niet bepalend zijn voor een kwalificatie als goede school. Het
welbevinden van de leerlingen is bijvoorbeeld moeilijk in cijfers uit te drukken, terwijl het voor onze
leerlingen, een wel zeer bepalend aspect is voor de door hen toe te kennen beoordeling.
4.1 Cito Eindtoets Resultaten
Jaarlijks nemen alle groep-8 leerlingen deel aan de Eindtoets. In 2018 hebben we voor het eerst de IEP
afgenomen in plaats van de Cito-eindtoets. De schoolresultaten, die op deze toets worden behaald,
benut de inspectie om een indruk te krijgen van de prestaties op onze school. In deze tabel zijn ook de
normen van de onderwijsinspectie opgenomen.

Jaar

Schoolscore

Ondergrens – Landelijk gemiddelde % gewichten
Onderwijsinspectie
leerlingen

2019 IEP

80.9

80 – 81.8

8

2018 IEP

84,1

79 - 81

7

Jaar

Schoolscore

Ondergrens
Onderwijsinspectie

2017 CITO

531,4

534,5 – 538,5

2016 CITO

533,6

534,6 – 538,3

2015 CITO

537,7

534,0 – 538,0

2014 CITO

534,4

534,0 – 536,6

2013 CITO

536,7

533,8 – 536,6

Bovengrens % gewichten
leerlingen
5

Aan de resultaten van de eindtoets is slechts een beperkt deel van de opbrengsten van onze school af
te meten. Bovendien kan het resultaat van één jaar een vertekend beeld van de leerling-prestaties en
de geleverde inspanningen geven. Met de eindtoets worden alleen cognitieve resultaten gemeten,
terwijl er ook vorderingen geboekt worden op sociaal-emotioneel terrein. In de uitgangspunten van
onze school hebben we al aangegeven, dat wij op De Regenboog aan beide aspecten veel waarde
hechten. Daardoor geeft een ‘meting’ met de eindtoets slechts een beperkt inzicht in de resultaten,
die wij op onze school met onze leerlingen willen behalen.
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4.16 Uitstroom Leerling naar Voortgezet Onderwijs
In 2019 verlieten 29 leerlingen vanuit groep 8 onze school. Hieronder wordt een overzicht gegeven
van de adviezen naar schooltype, die door de leerkrachten van groep 8 aan de kinderen zijn
meegegeven.
Geadviseerd type vervolgonderwijs en aantal leerlingen:
VMBO BBL / KBL (LWOO)
Vmbo-KBL/BBL
VMBO KBL
VMBO-KBL/GL
Vmbo-TL/GL
Havo / TL
Havo
Havo / VWO
VWO
*Vmbo is de verzamelnaam van het (Individueel) Voorbereidend Beroeps Onderwijs en Middelbaar
Algemeen Vormend Onderwijs (MAVO). Naast een basisberoepsgerichte leerweg (BBL) zijn er ook
kaderberoepsgerichte (KBL), gemengde (GL) en theoretische leerwegen (TL).
4.17 Rapportage Onderwijsinspectie
In 2011 heeft de onderwijsinspectie een onderzoek uitgevoerd op onze school. De bevindingen uit het
onderzoek in het kader van dit bezoek werden gebruikt om te bezien of het reeds aan de school
toegekende basisarrangement kon worden gehandhaafd. Scholen die door de inspectie in het
basisarrangement vallen zijn scholen waarvan de inspectie geen tekortkomingen heeft vastgesteld die
noodzaken tot een aangepast arrangement oftewel verscherpt toezicht.
Na afloop van het bezoek ontvangt de school een rapport van het onderzoek. In deze rapportage
worden de bevindingen, eventuele tekortkomingen en de conclusies vermeld.
Op grond van de bevindingen heeft de onderwijsinspectie besloten het reeds toegekende
basisarrangement te verlengen.
Via onderstaande internetadres kunt u de gegevens van de onderwijsinspectie nalezen
http://toezichtkaart.owinsp.nl/

Schoolgids PCBS De Regenboog
Schooljaar 2019 – 2020

5

DE INHOUD VAN HET ONDERWIJS

6.1 In groep 1 en 2
In de kleutergroepen staat het ontwikkelingsgericht onderwijs centraal. De kinderen ontwikkelen zich
vooral door spelend leren.
Dit vraagt een omgeving waarin veel geleerd kan worden. Er zijn daarom veel wisselende hoeken in de
kleutergroepen, zoals een huishoek, bouwhoek, winkeltje, timmerhoek, zand/watertafel, leeshoek,
natuurhoek, computerhoek, kijk- en luisterhoek en hoeken die ingericht worden n.a.v. het thema
waarover gewerkt wordt.
In een jaarplanning worden thema’s vastgesteld, waar de activiteiten worden ingepast. Hierbij worden
4 thema’s gebruikt vanuit de methode Schatkist. Aan de hand van de doelen vanuit het
Observatiesysteem BOSOS worden de activiteiten binnen de thema’s bepaald.
De kinderen kiezen op het planbord zelf hun activiteiten. Er wordt veel aandacht besteed aan het
zelfstandig werken. Er zijn momenten met uitgestelde aandacht, waar de leerkracht niets gevraagd
kan worden, omdat hij/zij bezig is met gedifferentieerd werken.
De taalvorming neemt een belangrijke plaats in binnen de groepen 1 en 2, want een goede beheersing
van de taal is een voorwaarde voor het verdere leren. Dit gebeurt de hele dag door, in grote en kleine
kring en tijdens het spel in de hoeken. Op de dagritmekaarten zien de kinderen welke activiteiten in
welke volgorde die ochtend of middag aan bod komen. Ook de motorische ontwikkeling en de sociaalemotionele ontwikkeling nemen een belangrijke plaats in binnen de kleutergroepen. In de
kleutergymzaal en tijdens het buitenspelen krijgen de kleuters volop de gelegenheid om hun
motorische vaardigheden uit te breiden.

6.2 In groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 gaan we door met de aangeleerde vaardigheden. We zijn dan volgens goed doordachte
methodes bezig van aanvankelijk lezen naar technisch lezen, schrijven en rekenen, waarbij gymnastiek,
muziek en creatieve vakken niet vergeten worden.
In groep 3 worden diverse elementen gebruikt om de overgang van groep 2 naar groep 3 zo geleidelijk
mogelijk te laten verlopen. Het gebruik van planbord, het werken in hoeken en de speelgoedochtend zijn
voorbeelden hier van.
Groep 4 gaat nog wat verder; rekenen, taal, lezen, schrijven, natuuronderwijs, verkeer, worden meer
aparte vakken.
Vanaf groep 5 komen aardrijkskunde, geschiedenis en Engels erbij.
In de wet Primair Onderwijs staat welke vakken de kinderen moeten worden aangeboden. Bij elk vak
zijn kerndoelen aangegeven. Wij hebben nieuwe methoden op onze school die allemaal voldoen aan
deze kerndoelen. Verantwoording hiervan staat beschreven in het schoolplan dat ter inzage ligt op de
school.
De leerkracht deelt de lesstof in en zorgt ervoor dat alle leerstof behandeld wordt in het schooljaar.
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6.3 Gemiddelde urenverdeling vak/vormingsgebieden

Groep
Vak

1

2

3

4

5

6

7

8

Godsdienstige vorming

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Speelwerktijd
Incl tekenen en handvaardigheid

7,00

7,00

Taal

5,00

5,00

Technisch lezen

4,00

4,00

2,50

2,50

2,00

2,00

Begrijpend lezen

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Spelling

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Taal

3,00

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

Informatieverwerking

0,50

1,00

1,25

1,25

1,75

1,75

Schrijven

1,50

1,00

0,75

0,75

0,50

0,50

4,00

5,00

4,50

4,50

4,25

4,25

1,50

1,00

Aardrijkskunde

0,75

0,75

0,75

0,75

Geschiedenis

0,75

0,75

0,75

0,75

Natuur

0,75

0,75

0,75

0,75

Verkeer

0,50

0,50

0,50

0,00

1,00

1,00

1,00

1,50

0,50

0,50

1,00

1,00

Rekenen / wiskunde

2,25

2,25

Wereldoriëntatie

Sociale redzaamheid

1,50

1,50

1,50

1,25

Engels
Spel en bewegingsonderwijs

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Tekenen

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Handvaardigheid

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

23,75

25,75

25,75

25,75

25,75

25,75

Muziek

6,25

0,75

6,25

0,75

Pauze
Totaal

23,75

23,75

Bovenstaande verdeling is het gemiddelde, wekelijkse uitgangspunt. Alle vakken worden door de wet
voorgeschreven, behalve godsdienstige vorming.

6.4 Zelfstandig Werken
Het zelfstandig werken wordt met name ingezet als organisatievorm. Daarmee krijgt de leerkracht de
mogelijkheid om de benodigde gedifferentieerde aanpak uit te voeren. Een belangrijke vorm daartoe
is het werken met diverse instructiegroepen aan de instructietafel. Terwijl de leerkracht met een
instructiegroep werkt, zijn de andere leerlingen zelfstandig aan het werk. Er wordt middels een
zichtbaar teken aangegeven dat de leerkracht op dat moment voor de leerlingen buiten de
instructiegroep niet beschikbaar is. Voorwaarde voor deze instructievorm is het kunnen omgaan met
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‘uitgestelde aandacht’. Hiermee wordt vanaf groep 1 al een begin gemaakt, waardoor kinderen al vanaf
de eerste schooldag gewend raken aan deze aanpak.

6.5 Computers op onze school
Op beide locaties bevindt zich een computernetwerk. Het onderhoud van het systeem gebeurt op
afstand, in samenwerking met ICT bedrijf de Rolfgroep.
Ook hebben alle groepen de beschikking over een digibord.
De vaste computers zijn voor het grootste
gedeelte vervangen door IPads in de groepen 1 en
2 en Chromebooks in de groepen 3 tot en met 8.
Een Chromebook is eigenlijk een laptop, maar dan
volledig webbased. Dat is dan ook de kracht van
zijn snelheid. Tussen aanzetten en beginnen met
de les zit pakweg 10 seconden.
De kinderen kunnen door in te loggen bij Zulu connect meteen bij alle programma’s die onze
lesmethodes ondersteunen. Er kunnen nu veel kinderen tegelijk achter de computer.
Twee leerkrachten hebben als taak ICT ’er en wonen ook bijeenkomsten bij om zodoende de actuele
ontwikkelingen op de voet te kunnen volgen. De leerlingen werken onder andere met de software van
de methodes en Muiswerk.
De school heeft een website waar allerlei zaken die de school van belang vindt op geplaatst worden.
Aan het begin van ieder schooljaar wordt aan ouders gevraagd of zij toestemming geven
beeldmateriaal te plaatsen op de website van hun kinderen.

Schoolgids PCBS De Regenboog
Schooljaar 2019 – 2020

6.6 Huiswerk, werkstuk, boekbespreking, presentatie, spreekbeurt
Groep
4
5

6

7

8

Huiswerk *)
Spelling in overleg
met ouders, Topo
in de 2e helft van
het jaar.
Zaakvakken
Spelling (kijkend
naar de groep/ in
overleg met
ouders)

Werkstuk *)
-

Leerwerk:
Zaakvakken
Engels
Verkeer
Spelling (kijkend
naar de groep)

3x miniwerkstuk
op school of thuis
(keuze van de
leerkracht); cijfer
op rapport

3x miniwerkstuk
op school; cijfer
op rapport
+ 1 groot
werkstuk over
zichzelf (wordt in
fases ingeleverd)

Maakwerk:
Tot herfstvakantie
4 kantjes;
Na de
herfstvakantie 6
kantjes
Leerwerk:
Zaakvakken
Engels
Spelling (kijkend
naar de groep)
Maakwerk:
In een aantal
weken opbouwen
tot 10 kantjes,

Boekbespreking *) Presentatie *)
-

Spreekbeurt *)
Oefenspreekbeurt
(geen cijfer)

1 x miniwerkstuk
op school of thuis,
(keuze
leerkracht); cijfer
op rapport

-

1x Spreekbeurt;
cijfer op rapport

1x
Boekbespreking;
cijfer op rapport

-

1x spreekbeurt;
cijfer op rapport

1x
Boekbespreking;
cijfer op rapport

1x presentatie,
ondersteund door
een powerpoint
of ander
gelijkwaardig
programma; cijfer
op rapport

-

-

Miniwerkstukken:
Groep 6: de kinderen gebruiken als informatiebron een boekje uit 'De Ruijter-serie', juniorinformatie,
te leen in de bibliotheek. Het werkstuk mag handgeschreven of op de pc gemaakt worden.
Groep 7: de kinderen gebruiken als informatiebron een boekje uit 'De Ruijter-serie', informatieboekje.
Het werkstuk wordt handgeschreven en voorzien van getekende plaatjes.
Groep 8: de kinderen gebruiken voor het miniwerkstuk als informatiebron de computer. Dit werkstuk
wordt handgeschreven en voorzien van getekende plaatjes. Het andere werkstuk, over zichzelf, mag
op de pc gemaakt worden.
Schoolgids PCBS De Regenboog
Schooljaar 2019 – 2020

6.7 Rapportage
Het rapport krijgen de leerlingen in een multomap die de gehele schoolloopbaan met een kind
meegaat.
De ontwikkeling van uw kind(eren) wordt besproken tijdens zogenaamde rapportgesprekken.
De rapportgesprekken zijn als volgt gepland:
November:
Facultatieve gesprekken* voor de ouders van groep 1 t/m 7
De ouders van groep 8 worden allemaal uitgenodigd voor een gesprek
Februari
Rapportgesprekken voor alle ouders van groep 1 en 2
Maart
Rapportgesprekken voor alle ouders groep van 3 t/m 7
Juni / juli
Facultatieve gesprekken* voor de ouders van groep 1 t/m 7
*De facultatieve gesprekken vinden plaats wanneer de leerkracht het noodzakelijk vindt om u te
spreken naar aanleiding van dit rapport. Ouders worden dan uitgenodigd door de leerkracht. Ouders
kunnen wanneer zij dit noodzakelijk achten, ook een gesprek met de leerkracht aanvragen.
Groepen 1 en 2
Wanneer de kleuter 4 jaar is geworden en net naar school is gegaan, vindt er na 3 weken een gesprek
met de ouders plaats over hoe het gaat op school. Hiermee beogen we onze 1e indrukken weer te
geven en de ouders hierover te informeren. Vanaf het moment dat kinderen een half jaar op school
zijn krijgen ze in de kleuterperiode 2 keer per jaar een rapport mee. Hierin wordt ook vermeld naar
welke groep uw zoon/dochter gaat.
Groep 3 t/m 7
Drie keer per schooljaar wordt een rapport meegegeven: ruim voor Kerst, voor Pasen, voor de
zomervakantie.
Groep 8
Twee keer per schooljaar wordt een rapport meegegeven: ruim voor kerst en voor de zomervakantie.
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KWALITEITSBELEID EN ONDERWIJSONTWIKKELING

Het team van PCBS De Regenboog is steeds bezig met het evalueren, analyseren en verbeteren van
het onderwijsaanbod op de school.
De evaluatie van het schooljaar 2018 – 2019 is beschreven in onze evaluatie van het jaarplan.
Ook voor het schooljaar 2019 – 2020 hebben wij op basis van de beleidsvoornemens die opgenomen
zijn in het schoolplan, de analyse van de opbrengsten van de school, de quickscan die is afgenomen bij
het team, de actuele ontwikkelingen en een vragenlijst die is afgenomen bij ouders een aantal (grote)
verbeterpunten opgesteld:
1. Onze school ontwikkelt zich als lerende organisatie waarbij leerkrachten gezamenlijk zijn
voor het verbeteren van onderwijskwaliteit.
2. De resultaten van de kinderen liggen op het niveau van dat wij van ze mogen verwachten. Zij
realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten. Beide op grond van de
leerlingkenmerken.
3. De school voorziet in een breed aanbod in techniek gericht op de verwerving van kennis,
inzicht en vaardigheden en houdingen.
4. De kinderen zijn gemotiveerde en actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten en de leraren
zorgen ervoor dat ze betrokken zijn bij de lessen.
5. Personeel en leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig bij ons op school. Er is een positief
schoolklimaat. De sociale vaardigheden van de kinderen op het niveau dat verwacht mag
worden (op grond van hun kenmerken). Er is duidelijkheid over hoe we omgaan met de
incidenten binnen de school.
6. De school beschikt over kennis over 21st Century Skills en heeft een beeld betreffende de
stand van zaken betreffende dit onderwerp op school.
7. Leraren geven les volgens het Expliciete Directe Instructiemodel.
8. De groepen 1 en 2 werken met de methode Schatkist.
9. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van concentratie, werkhouding,
prikkelverwerking en emotieregulatie ontvangen passend onderwijs binnen Rozenburg.
10. Ten behoeve van passend aanbod voor alle kinderen in de regio ontwikkelt zich een nauwe
samenwerking met de andere scholen in Rozenburg.
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Voor meer informatie over de praktische uitwerking van de verbeterplannen, verwijzen we naar het
onderwijskundig jaarplan 2019-2020. U kunt deze vinden op de website van onze school.
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NIET BIJ KENNIS ALLEEN

4.1 Vieringen
Christelijke feestdagen
Het vieren van christelijke feestdagen als Kerstfeest en Paasfeest zijn hoogtepunten in het schooljaar.
We vieren deze feesten op school, soms in de groep, soms in de centrale ruimte, met een enkele
groep, soms met meerdere groepen bij elkaar.
Per jaar wordt ook bekeken of er ruimte is om u als ouders bij vieringen uit te nodigen.
Kerk - en school
Er zijn ook contacten met de plaatselijke Protestantse en Chr. Gereformeerde kerken. Een van de
predikanten komt in diverse groepen een verhaal vertellen, andere groepen brengen een bezoek aan
het kerkgebouw en samen bereiden we een kerk en schooldienst voor. Deze dienst wordt onder
schooltijd gehouden.
Sinterklaas
Het vieren van het Sinterklaasfeest is elk jaar weer een verrassing voor de kinderen.
Hoe komt hij, samen met zijn Pieten, nu weer op school? In elk geval neemt hij voor ieder kind uit de
groepen 1 t/m 4 een leuk cadeautje mee. De kinderen van groep 5 t/m 8 kopen voor elkaar een
cadeautje en daar maken ze een mooie surprise van, die in elk geval staat te schitteren op de ‘Surprise
- tentoonstelling‘ waarvoor ouders van harte worden uitgenodigd.
Activiteiten onder schooltijd
Tijdens het schooljaar willen we met de kinderen het dagelijkse schoolwerk doorbreken met
bijzondere activiteiten. Voor de meeste activiteiten worden ieder jaar commissies samengesteld
bestaande uit leerkrachten en ouderraadsleden:









de commissie kinderboekenweek bedenkt ieder jaar een aantal activiteiten tijdens de
kinderboekenweek
de commissie schoolreizen organiseert aan het einde van het schooljaar een uitstapje
een sportdag voor de groepen 5 t/m 8
lessen op de kinderboerderij
in de slotweek, aan het einde van het schooljaar, vinden er op meerdere dagen leuke activiteiten
plaats
Koningsspelen
In het kader van het Cultuurtraject krijgen alle kinderen minimaal twee lessen. Deze lessen kunnen
zowel in als buiten de school plaatsvinden
Gedurende het schooljaar krijgen alle kinderen een aantal muzieklessen van muziekdocenten van het
SKVR

8.3 Buitenschoolse activiteiten
In samenwerking met de ouderraad worden er in de loop van het jaar diverse buitenschoolse
activiteiten georganiseerd, waar de leerlingen niet verplicht worden om aan deel te nemen.


voor alle leerlingen is een bingo/disco avond
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per schooljaar wordt er bekeken welke activiteiten er georganiseerd gaan worden.
voor de bovenbouw wordt er een zwemfestijn gehouden voor de scholen in Rozenburg

8.4 Schoolreis
Aan het einde van het schooljaar gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreisje.
De kinderen van groep 1 en 2 gaan niet op reis, voor hen wordt er een leuke activiteit op school
georganiseerd met bijvoorbeeld een theatervoorstelling.
Dit wordt gepland op dezelfde dag als waarop de groepen 3 t/m 7 op schoolreis gaan.
Ook hierover krijgt u van tevoren informatie en voor beide activiteiten wordt aan het begin van het
schooljaar een bijdrage in de kosten gevraagd.
8.5 Schoolkamp en activiteiten groep 8
Aan het eind van het schooljaar, gaat groep 8 vier dagen (en niet te vergeten 3 nachten) op
schoolkamp. Voor het schoolkamp en andere specifieke activiteiten voor groep 8 wordt een bijdrage
van € 125,- aan de ouders gevraagd. Dit bedrag is vastgesteld in overleg met de MR.

8.6 Slotweek
De laatste dagen van het schooljaar hebben een feestelijk tintje, waarbij het accent zal liggen op een
gezellig samenzijn en een feestelijke afronding van het schooljaar.
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9

OUDERS EN SCHOOL

4.1 De Medezeggenschapsraad en de G.M.R.
Het meedenken en meebeslissen van ouders en leerkrachten is wettelijk geregeld d.m.v. de Wet
Medezeggenschap Onderwijs.
Het bestuur moet in veel gevallen eerst overleg voeren of advies vragen aan de (G)MR, alvorens
besluiten te kunnen nemen.
De MR bestaat uit 6 leden waarvan 3 ouders en 3 teamleden. Binnen de GMR wordt de school
vertegenwoordigd door 1 ouder en 1 leerkracht.
De rechten en plichten zijn goed geregeld in een door alle partijen goedgekeurd reglement.
Om het werk van het bestuur efficiënter te maken is er een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR).
Deze GMR bestaat uit vertegenwoordigers van alle scholen en voert overleg met het bestuur als er
gemeenschappelijke belangen zijn.
Namen van de MR leden en van onze vertegenwoordiging in de GMR zijn terug te vinden in de
ouderkalender.
9.3 De ouderraad
Naast een MR en een GMR kennen we op school ook nog de ouderraad. In de ouderraad zitten ouders
die zich met raad en daad inzetten voor de school. Bij allerlei activiteiten zijn zij beschikbaar om bij de
voorbereiding en de uitvoering te assisteren. Ook de werkzaamheden van deze ouderraad zijn geregeld
in een reglement. De OR vraagt aan de ouders een geldelijke bijdrage om allerlei activiteiten te kunnen
bekostigen. De gelden die door deze ouderbijdrage in de kas van de OR vloeien worden door diverse
acties aangevuld; bijv. fancy fair, inzamelen van oud papier, voorjaarsmarkt. Al dat geld wordt even zo
snel weer uitgegeven aan activiteiten t.b.v. de kinderen en o.a. worden de kosten van de schoolreis en
het schoolkamp van groep 8 zo laag mogelijk gehouden. Elk jaar wordt er door de OR verantwoording
afgelegd t.a.v. hun activiteiten d.m.v. een jaarverslag en een financieel verslag. Namen van de OR leden
zijn terug te vinden in de ouderkalender.
9.4 Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die door de MR van de school is vastgesteld.
De basisouderbijdrage bedraagt € 50,00 (groep 3 t/m 7)/ € 40,00 (groep 1, 2 en 8) per kind per
schooljaar. Dit bedrag is voor de groep 3 t/m 7 inclusief schoolreis.
Voor groep 1 en 2 is in dit bedrag de theaterdag en een bezoek aan het Sinterklaashuis inbegrepen.
Daarnaast wordt van de ouders van groep 8 een extra bijdrage van € 125,- gevraagd om specifieke
activiteiten voor groep, waaronder het schoolkamp, te bekostigen.
De bedragen voor de ouderbijdrage zijn vastgesteld in overleg met de MR.
9.5 Sponsoring
In onze school hanteren wij het uitgangspunt dat er alleen materiële vergoedingen van bedrijven
worden aanvaard, indien daar geen verplichtingen voor de school tegenover staan. Concreet komt het
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er op neer, dat de school onafhankelijk blijft van allerlei commerciële bedrijven en instellingen en dat
leerlingen op onze school niet bloot gesteld worden aan verplichte afname van producten of
gestimuleerd worden om deze producten te gebruiken. Deze afspraken liggen vast in het convenant
sponsoring scholen afgesloten door het ministerie en de vakbonden.
9.6 Informatieverstrekking
Via deze schoolgids, de schoolkalender en de nieuwsbrief krijgt u in de loop van het cursusjaar heel
wat belangrijke informatie over schoolzaken:
Social Schools
Wij werken met Social Schools, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. We vinden
het namelijk heel belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Het doel is
om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de school, op een simpele, visueel aantrekkelijke
en informerende wijze.
Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie
over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te
loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks
toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit
evenementen. Ouders ontvangen een uitnodiging per e-mail met daarin een link om een account te
activeren.
Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van
de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.
Schoolkalender en brochure met praktische informatie
Informatie die onlosmakelijk verbonden is met de schoolgids. Informatie die jaarlijks verandert of is
bijgesteld, staat hierin vermeld.
Nieuwsbrief
Elke twee weken, in de regel op vrijdag wordt de nieuwsbrief met algemene berichten verstuurd Social
Schools. In de nieuwsbrief worden met name organisatorische mededelingen gedaan. Ook worden
regelmatig onderwijskundige ontwikkelingen toegelicht.

9.7 Klachtenregeling
U wilt een goede relatie met de school. Dat is goed voor uw kind en voor de school. Maar soms gebeurt
er iets op school waarvan u denkt: dat hoort niet, dat mag niet gebeuren. Soms zijn er zaken aan de
orde die volgens u niet kunnen. Als ouder hoeft u niet toe te zien of te hopen dat het beter wordt op
den duur. U bent altijd welkom op school voor een gesprek. In eerste instantie met de leerkracht van
uw kind. Samen met u gaan we serieus zoeken naar een goede oplossing voor uw klacht.
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Ook is er op iedere school een contactpersoon. Die kan u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon
van de vereniging. De vertrouwenspersoon onderzoekt de klacht en kan u behulpzaam zijn bij het
indienen van een klacht bij de landelijke klachtencommissie.
Het secretariaat van deze commissie beoordeelt of de klacht voldoet aan alle regels.
Vervolgens krijgt degene tegen wie de klacht is ingediend
verdedigen. U ontvangt hiervan een afschrift.

de gelegenheid zich schriftelijk te

Wanneer alle schriftelijke stukken zijn uitgewisseld belegt de klachtencommissie een hoorzitting waar
beide partijen hun standpunten kunnen toelichten en de commissie nog vragen ter verduidelijking kan
stellen.
Op basis van de stukken en de zitting stelt de commissie vast of de klacht gegrond of ongegrond is.
Ook adviseert ze het schoolbestuur wat te doen. Het schoolbestuur laat vervolgens aan u en aan de
commissie weten wat ze met het advies doet.
Interne contactpersonen
Mevr. J. Lodder en Mevr. W. Brinkman
Zij zijn te bereiken via school.
Externe vertrouwenspersoon
Heeft u een klacht die u niet op kunt lossen met de interne vertrouwenspersoon, omdat er in uw
beleving sprake is van machtsmisbruik of ongewenst gedrag binnen of in samenhang met het
onderwijs, kunt u terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Het ongewenst gedrag kan spelen tussen
personeelsleden onderling, tussen leerlingen onderling, tussen personeelsleden en leerlingen of
tussen ouders en personeelsleden.
De externe vertrouwenspersoon Jeugd verzorgt de opvanger van de klager. De vertrouwenspersoon
geeft emotionele en psychische steun, hulp, advies en verwijst zo nodig door naar
hulpverleningsinstanties. Alle stappen gaan in overleg met de klager
Contactgegevens
Mevrouw R. Dijkstra
Tel: 06-14492803

Email:

r.dijkstra@cjgrijmond.nl

9.8 Verzekeringen
Leerlingen zijn collectief verzekerd voor ongevallen.
De verzekering geldt als de kinderen op school zijn of onderweg van en naar school. De verzekering
geldt ook tijdens buitenschoolse activiteiten mits de leerlingen onder toezicht staan. Als uw eigen
verzekering de kosten van medische en tandheelkundige behandeling niet vergoed, kunt u een beroep
doen op de schoolverzekering. De verzekering dekt niet het eigen risico dat u zelf bent aangegaan. In
geval van schade is er op de school een schadeformulier op te halen.
Tevens heeft het schoolbestuur een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor nalatigheden van
al diegenen, die in het kader van schoolse en buitenschoolse activiteiten werkzaamheden voor de
school verrichten. Indien u meent dat deze verzekering aangesproken dient te worden neemt u contact
op met de directeur van de school.
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10 DE SCHOOLPRAKTIJK EN OVERIGE INFORMATIE

4.1 Inschrijving en toelating van leerlingen
Op onze school worden kinderen toegelaten vanaf de leeftijd van 4 jaar, die in groep 1-8 onderwijs
dienen te volgen en waarvan de ouders(verzorgers) minimaal de uitwerking van het protestantschristelijk karakter van de school respecteren.
10.3 Kledingvoorschriften
Petten, capuchons en hoofddoeken worden door de kinderen in school niet gedragen. Daarnaast
verwachten wij dat ouders hun kind(eren) met fatsoenlijke kleding naar school laten gaan en niet met
kleding die bijvoorbeeld op het strand wordt gedragen. Leerkrachten zijn hierin een voorbeeld.
10.4 Introductiedagen
Ongeveer 6 weken voordat een kind de vierjarige leeftijd heeft bereikt, ontvangen de ouders
informatie van school. Hierin staat in welke groep de leerling geplaatst wordt. De ouders kunnen dan
contact opnemen met de leerkracht van hun kind om 5 wenochtenden/-middagen af te spreken.
10.5 Vierjarigen, vijfjarigen, leerplicht
Een kind van vier jaar is niet leerplichtig. Ouders kunnen hun kind, na melding via het verlofformulier,
van school houden. Vanaf de zesjarige leeftijd is er volledige leerplicht. Zonder toestemming van de
school mag een kind niet van school blijven. Toestemming kan worden verleend, wanneer er een
formulier is ingevuld met daarop vermeld de reden van verzuim. Op de achterzijde van het formulier
staan alle redenen van toegestaan verlof vermeld. Het formulier is af te halen bij de directeur (zie 10.8).
10.6 Schooltijden
maandag:
8.30 – 12.00 uur

13.15 – 15.15 uur

alle groepen

dinsdag:

8.30 – 12.00 uur

13.15 – 15.15 uur

alle groepen

woensdag

8.30 – 12.15 uur

donderdag

8.30 – 12.00 uur

vrijdag

8.30 – 12.00 uur
8.30 – 12.00 uur

alle groepen
13.15 – 15.15 uur

alle groepen
groepen 1 t/m 3

13.15 – 15.15 uur

groepen 4 t/m 8

In verband met gymnastiek en zwemmen kunnen er voor specifieke groepen afwijkingen van
bovenstaande tijden zijn. (zie jaarkalender).
10.7 Lesuitval
Bij ziekte van leerkrachten wordt er gezocht naar een vervanger/ster. In eerste instantie wordt de duoleerkracht (indien van toepassing) benaderd; lukt dat niet, dan wordt er een beroep gedaan op andere
collega’s of invalleerkrachten. Indien het niet lukt om vervanging te krijgen, dan is het soms mogelijk
om een klas tijdelijk te verdelen over een aantal andere klassen.
In het uiterste geval zijn wij genoodzaakt om een klas naar huis te sturen. Daarover worden ouders
vooraf geïnformeerd.
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10.8 Schoolverzuim
Iedere school is verplicht om elk verzuim van leerlingen te registreren. Elke leerkracht doet dat voor
zijn/haar eigen groep. Onrechtmatig schoolverzuim wordt gemeld bij de afdeling leerplicht van de
gemeente Rotterdam.
10.9 Verlof en Vakantieregeling
Onze school hoort, wat betreft de regio-indeling voor de vakantieregeling, tot de regio Midden
Nederland. De vakanties voor dit schooljaar leest u in de jaarkalender onder het kopje
“vakantieregeling”. Buiten deze regeling mag de school geen extra verlof verlenen, behalve in
uitzonderlijke gevallen:


Voor de vervulling van plichten die voortvloeien uit levensovertuiging of godsdienst.



Vakantieverlof vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers
waardoor het onmogelijk is binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan. Bij
vakantieaanvragen moet een werkgeversverklaring van de betreffende ouder/verzorger
worden bijgevoegd. Dit verlof moet twee maanden van tevoren worden aangevraagd en kan
maximaal tien dagen bedragen. Het wordt slechts één maal per jaar verleend. Extra
vakantieverlof mag niet in de eerste weken na de zomervakantie worden verleend. Ook mag
geen extra verlof worden gegeven om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan of om files te
vermijden.



Verlof in het geval van bijzondere familieomstandigheden. Elke aanvraag wordt apart door de
schoolleiding bekeken. De ouders/verzorgers dienen extra verlof van tevoren schriftelijk aan
te vragen.

Over de toekenning van verlof van minder dan tien dagen beslist de schoolleiding en deze geeft
daarvan een schriftelijke reactie aan de ouders/verzorgers. In geval van twijfel wordt advies
ingewonnen bij externe instanties.
Over het toekennen van meer dan tien dagen vakantieverlof of bij verlof wegens gewichtige
omstandigheden beslist de leerplichtambtenaar. Dit moet ruim (minstens 6 weken) van te voren
worden aangevraagd. De leerplichtambtenaar beslist minimaal een maand van te voren. De registratie
van het verlof wordt in de leerlingendossiers bijgehouden.
10.10 Schorsing en/of verwijdering van leerlingen
Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor het bestuur besluit een leerling tijdelijk de
toegang tot de school te ontzeggen. Indien nodig kan zelfs worden overgegaan tot definitieve
verwijdering van de een leerling van school.
Indien een kind zich op onze school ernstig misdraagt, kan het kind van school worden gestuurd. Het
kan voor enkele dagen geschorst of voorgoed verwijderd worden. Met de ouders is er over een
schorsing of verwijdering altijd overleg. U beseft dat een schorsing of een verwijdering ook voor ons
een nare maatregel is. Ons bestuur heeft de plicht om voor het kind een andere school te vinden.
Indien dit niet binnen acht weken lukt, dan is er op onze school voor het kind geen plaats meer. Tegen
dit besluit kan bij ons bestuur bezwaar gemaakt worden. Dat dient binnen vier weken na uitspraak van
het bestuur te geschieden.
Informatie over schorsen en verwijderen kunt u vinden op de website van de onderwijsinspectie
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/schorsen-en-verwijderen/basisonderwijsschorsen-en-verwijderen.
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10.11 Voor-, Tussen-, en Naschoolse Opvang:

Basisschool De Regenboog werkt met betrekking tot buitenschoolse opvang samen met Kinderopvang
Human Kind. Kinderopvang Human Kind is een landelijke vooruitstrevende kinderopvang organisatie
die continu investeert in een optimaal kwalitatief en pedagogisch verantwoord aanbod.

In de locatie van De Regenboog aan de Perengaarde levert Kinderopvang Human kind de volgende
diensten voor de kinderen van beide vestigingen van De Regenboog:




Voorschoolse opvang met ontbijt vanaf 7.00 uur tot aanvang school (ma, di, do en vr)
Naschoolse opvang van eindtijd school tot 18.30 uur
Tussenschoolse opvang met lunch in de grote pauze

Hiernaast biedt Kinderopvang Humankind ook de Peuterspeelzaal voor de kinderen tussen 2.5 en 4
jaar.
Op de buitenschoolse opvang worden er door de pedagogisch medewerkers dagelijks diverse
activiteiten aangeboden waaruit ieder kind zelf mag kiezen waar het aan wil deelnemen. Te denken
valt aan sporten, koken, creatieve activiteiten, techniek, kunst en drama. Tijdens de vakanties worden
er diverse uitstapjes met de kinderen ondernomen.
Er wordt nauw samengewerkt met basisschool De Regenboog.
De BSO is ook op schoolvrije dagen, zoals in de vakanties, geopend vanaf 7.00 uur tot 18.30 uur.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse
opvang op BSO Ratjetoe, kijkt u dan op onze website: www.kinderopvanghumanitas.nl/bsoratjetoe of
neemt u gerust contact op met ons regiokantoor in Rotterdam, tel. nr: 010-4074700
Om samen met uw kind een kijkje te komen nemen op onze BSO bent u van harte welkom. U kunt
hiervoor een afspraak maken met locatiemanager Hannah Manschot op tel: 06-47138376
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